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Nieuwsbrief Fokvereniging  

HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O. 

NUMMER 24, MAART 2014 
secr. M. Herder Brouwer 

0516 480584 

Van de bestuurstafel: 
Op de Ledenvergadering in maart 2013 zijn Marco Slot en Janna Kroes in het bestuur gekomen. 
Helaas bleek het voor Janna Kroes onmogelijk om de bestuursfunctie op een goede wijze te  
combineren met haar eigen bedrijf en heeft zij zich teruggetrokken in de loop van 2013. Het was zeer 
verheugend dat er mensen zich aanboden om deze vacature op te vullen. Het bestuur was in de luxe 
positie te kunnen kiezen en heeft uiteindelijk besloten om mevrouw Hanny van Wijncoop uit 
Wolvega aan u voor te dragen. Dank aan diegene die zich ook enthousiast heeft aangeboden. 

Jaarlijks Ledenvergadering: 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 3 april om 20.00 uur in 
dorpshuis De Bult te Ter Idzard. (zie bijgevoegde uitnodiging.) Voor de pauze is het zakelijke 
gedeelte met financieel- en jaarverslag, verkiezingen en enkele discussiepunten. We willen o.a. 
uw mening graag horen over de ingezette veranderingen op de laatste fokdag.  
Na de pauze komt mevr. Froukje Stuiver spreken over de relatie tussen fokker/ruiter en 
spanning voor keuring/wedstrijd. Zij kan hier boeiend over praten. We hopen dat iedere fokker 
en wedstrijdruiter hier het nodige van opsteekt en er weer met nieuwe energie tegen aan gaat. 
Neem gerust uw stalhulp/ -ruiter mee.  We hopen op een mooi aantal mensen in de pas 
gerenoveerde zaal van dorpshuis De Bult. 
Op dinsdag 22 april organiseren we een voorjaarsactiviteit. Op deze avond komt prof. dr. Roel 
Veerkamp voor en met ons spreken over de betekenis van DNA-analyse voor de Friese 
paardenfokkerij. Hij kan veel vertellen, maar is ook geïnteresseerd in vragen van de aanwezigen 
en wil de avond dan ook graag interactief vullen. Reken maar dat dit zeer interessant en 
leerzaam is. Dus hopen we natuurlijk op een grote opkomst. Ook deze avond is in dorpshuis De 
Bult te Ter Idzard en begint om 20.00 uur. 

Regiovergadering woensdag 14 mei 2014 te Ter Idzard 

Op woensdag 14 mei wordt de regiovergadering gehouden, samen met It Greidhynder in 
dorpshuis De Bult te Ter Idzard. Aanvang 20.00 uur. De agenda van deze avond en de 
vergaderbijlage vindt u in de Phryso van april. 

Uitstapje naar de Koninklijke Stallen in Den Haag en De Nieuwe Heuvel te Lunteren   
16 november 2013 zeer geslaagd! 

Het is inmiddels al weer een poosje geleden, maar het uitstapje naar Den Haag was de moeite 
waard. Met een volle bus en een chauffeuse die ook paardenliefhebber was, gingen we op weg. 
De lange rit werd veraangenaamd door koffie met lekkers en het afspelen van een videofilm over 
het Friese paard. De rondleiding in de koninklijke stallen door een teamlid van Bert Wassenaar 
was interessant en humorvol. We hebben de aanwezige paarden gezien, uitleg gekregen over de 
namen, de vele tuigen en materialen en natuurlijk de rijtuigen waaronder de gouden koets. Een 
verhaal over de vele trainingen en wekelijkse ritten, ook met winterse temperaturen, door de 
stad en het verkeer.  
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Over karakters van paarden en soms spannende gebeurtenissen en alles in een prachtig oud, 
koninklijk gebouw. 

  
De tijd vloog voorbij en na ruim anderhalf uur stonden we weer bij de bus. Hier was een heerlijk 
lunchpakket voor de deelnemers, dat gegeten kon worden tijdens de rit naar Lunteren. Bij De 
Nieuwe Heuvel stond de koffie/thee klaar en kregen we een rondleiding door Femke in het 
nieuwe hengstenstation. Alle deuren gingen voor ons open. Ook werden enkele paarden op de 
straat voorgebracht en aan ons getoond. Al met al een mooie en goed verzorgde onderbreking 
van de lange reis, die daarna weer vervolgd werd naar het Noorden.  

Gefeliciteerd: 

Bart Lenstra, zoon van Dirk, onze hoefsmid op de fokdag en wedstrijd, is Nederlands 
Kampioen Hoefsmid geworden en tweede van Europa tijdens de wedstrijd voor studenten op 
de dag van de kerstveiling te Marienheem. Hij moest in de wedstrijd uit een rechte staaf mooie 
hoefijzers smeden en daarmee een paard beslaan. Vader Dirk was natuurlijk ook aanwezig en 
dacht dat tijdgebrek hem van deze titel zou afhouden, maar dit bleek niet het geval was. Een 
super prestatie! Gefeliciteerd! 
Annemieke Brak: We feliciteren onze voorzitter Annemieke Brak met het behalen van haar 
jurydiploma. Eveneens een knappe prestatie! 

Overleden: 
Mevr. Brouwer van Gunst uit Ossenzijl.  
Zij was donateur van onze vereniging. We wensen de familie veel sterkte. 
 

Het bestuur wil graag in tijden van verdriet maar ook bij feestelijke momenten medeleven 
tonen d.m.v. het sturen van een kaartje. Hierbij lopen we het risico dat er mensen worden 
vergeten. U kunt ons hierbij helpen door een berichtje te sturen naar Maaike Herder via de 
mail herderbrouwer@hotmail.com of telefoonnr 0516 480584. 
 

 

Resultaten van onze leden op de Hengstenkeuring januari 2014: 
Op de vorige nieuwsbrief werden de resultaten van onze leden op de Centrale Merriekeuring genoemd, 
met het gevaar dat er mensen niet werden genoemd, die ook mooie prestaties hebben behaald. De model 
verklaarde merrie van I. Hoekstra uit Delfstrahuizen, Tosca vd Marwei is daarin niet genoemd en ook 
Freule Elvira van fam. Haagsma uit Marknesse niet, die bij de rubriek Jonge Paarden met Tuigaanleg op de 
2e plaats eindigde. Hierbij alsnog van harte gefeliciteerd. Nog meer niet genoemd? Geef het door! 
 
In november werden 5 nieuwe jonge hengsten goedgekeurd voor de dekdienst. Hierbij zijn geen 
fokproducten van onze leden, alleen Haike 482, gefokt bij S. van Veenen en A.J Wielsma uit Langezwaag  is 
nu in (mede)eigendom van lid G.A. Bouma uit Oldeboorn.  
 
Bij de hengstenkeuring waren wel fokkers van onze vereniging succesvol met de aangewezen hengsten 
voor het Centraal Onderzoek: 

mailto:herderbrouwer@hotmail.com
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Johan Friso P, fokker A. Pen Blesdijke; 
Jorn van de Spokedâm, fokker U. Tjeerdsma Noordwolde; 
Jester V. Fan de Miedwei, fokker/eigenaar R.H. Veenstra Surhuizum 
Lorenzo, fokker/eigenaar M. Hindriks Hollandscheveld 
Karsten van de Noeste Hoeve, fokker/eigenaar P. Okkema Witmarsum; 
Hyltsje Z, mede-eigenaar L. Mellema Hoornsterzwaag; 
 
Van harte gelukgewenst en ook veel succes op het volgende spannende traject. 
 

Materiaal fokdag en wedstrijd netjes opgeruimd. 

De fokvereniging heeft een wagen aangeschaft en geschikt gemaakt voor het opruimen van het losse 
materiaal voor de fokdag en wedstrijd. Deze wagen heeft een plekje gekregen in een stal bij fam. S. 
Lantinga. De opbouwgroep is daar heel blij mee. 
 

De studiegroep vertelt: 

Vanuit de fokvereniging is een aantal jaren geleden een studiegroep opgericht. Regelmatig komt die groep 
bijeen.  Woensdag 19 februari was er een bijeenkomst, waarbij ongeveer 25 mensen aanwezig waren en 
luisterden naar het verhaal van dierenarts Sybren Boerma uit Garijp over veterinaire problemen bij Friese 
paarden, zoals dwerg, waterhoofd, aorta en slokdarm. Voor dwerg en waterhoofd zijn nu testen 
beschikbaar, voor andere problemen nog niet. Het verhaal was interessant en verhelderend. 
Op woensdag 19 maart wordt er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd door de studieclub. Hier is het 
thema:  hengstenkeuze. Topfokkers Anton Schut en Sjoerd Ruiter zullen deze avond aanwezig zijn en hulp 
bieden bij het kiezen van een passende hengst.  

Wilt u meer weten over de studieclub, neem dan contact op met  jannakroes@telfort.nl 

of  meekma@zonnet.nl 

 

Mededeling: Fries kampioenschap belslidejeien in Thialf. 

Op zaterdag 29 maart is het open  Fries Kampioenschap Belslidejeien in Thialf. Kaartverkoop vanaf 13.00 
uur .   

 
 
 
Belangrijke data: 
 
Donderdag 3 april: Jaarlijkse Ledenvergadering,  
dorpshuis De Bult Ter Idzard,  20.00 uur 
 
Dinsdag 22 april: Voorjaarsactiviteit met Prof. Roel Veerkamp over DNA-analyse. 
Dorpshuis De Bult Ter Idzard, 20.00 uur. 
 
Woensdag 14 mei: Regioverg. (samen met Greihynder) 
Dorpshuis De Bult, Ter Idzard, 20.00 uur 
 
Zondag 13 juli: men- en dressuurwedstrijd, ook BB voor leden. 
 
Vrijdag 15 augustus: bij voldoende aanmeldingen voorkeuring 
Zaterdag 16 augustus: fokdag. 

 
Namens uw Fokvereniging: 
Annemieke Brak Elsinga, voorzitter  tel: 06 30510980 
Dominicus de Vries, penningmeester tel: 06 23642742 
Maaike Herder Brouwer, secretaresse tel: 0516 480584 
Marco Slot, lid 
 
 
Zie ook : www.friesepaardwolvega.nl 
 
 

mailto:jannakroes@telfort.nl
mailto:meekma@zonnet.nl
http://www.friesepaardwolvega.nl/
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. 

op donderdag 3 april 2014. 
Plaats: Dorpshuis De Bult,  Ter Idzard. 
Aanvang: 20.00 uur 
Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda. 

2. Opmerkingen n.a.v. de notulen vorige vergadering. (meegestuurd) 

3. Mededelingen / ingekomen stukken. 

-afscheid ledenraadsleden. 
-topfokkers in deze regio 
-resultaten hengstenkeuring. 
 

4. Jaarverslag Penningmeester 

5. Verslag kascommissie: Mevr. Roos en Dhr Haagsma. 

6. Jaarverslag secretaris 

7. Wisselprijs voor Caja Moeskaer 

8. Discussiepunten: 

-Nieuw beleid/ structuur JFPMD/JFPMT 
-Fokdag: nieuwe invulling vorig jaar voortzetten? 
-Prikdatum ABFT 
- 

9. Verkiezingen: 

a. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: Dominicus de Vries (penningmeester) 
Voortijdig afgetreden: Janna Kroes. 
Voorgedragen kandidaat voor de periode van 4 jaar: Mevr. Hanny van 
Wijncoop uit Wolvega. 

Tegenkandidaten dienen d.m.v. een voordracht van tenminste 10 leden, vergezeld van 
een schriftelijke bereidverklaring, minimaal 3 dagen voor de vergadering op het 
secretariaat zijn aangemeld 

b. Nieuw Kascommissielid: (aftredend Mevr. Anja Roos.) 

c. Toelichting nieuw lid Ledenraad. 

10. Rondvraag 

11.Mevr. Froukje Stuiver ( Mental Coach) vertelt over hoe het paard op keuring  of  

wedstrijd reageert op spanning bij eigenaar of ruiter. Zij houdt een boeiend verhaal  

voor zowel de paardenfokker als de ruiter/amazone, dus neem uw stalruiter ook 

mee! 

12.Sluiting.  
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Notulen van de ledenvergadering van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. 
gehouden op woensdag 20 maart 2013 in dorpshuis De Bult te Ter Idzard. 
Aanwezig 36 personen. 

 
Met kennisgeving afwezig: G. van Dijkhuizen en I. Zwaga.. 
Opening:  voorzitter Annemieke Brak heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder Susan 
Bouwman-Wind, die na de pauze zal vertellen over het verrichtingsonderzoek. 
Er zijn geen toegevoegde agendapunten. 
De notulen van de vorige vergadering zijn meegestuurd met de uitnodiging. Opmerking: Sjouke 
de Graaf moet zijn Sjouke de Groot, verder geen opmerkingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Als mededeling wordt Marten Pelleboer genoemd ivm zijn koninklijke onderscheiding. Ook 
worden de topfokkers uit onze regio en onder onze leden genoemd: nr 4 P. Okkema; nr 9 J. 
Veltman en A. Meekma; nr 32 J Hiemstra; nr 25 D. Dijkman; nr 25 C Breimer. 
Jaarverslag Penningmeester: Saldo iets lager geworden o.a. door dalend aantal leden. 
Selectiewedstrijd meer inkomsten op de begroting door hoger inschrijfgeld. Marianne Donker 
wordt bedankt voor haar hulp bij het opstellen van het overzicht. 
Verslag kascommissie: Dhr. van Weperen en Mevr. Roos hebben de boeken gecontroleerd en 
zijn tevreden over de duidelijkheid en verantwoording van de inkomsten en uitgaven. 
Complimenten voor  penningmeester Dominicus de Vries. 
Jaarverslag secretaris: Maaike Herder heeft een overzicht van de hoogtepunten het jaar 2012 
gemaakt en leest het voor. 
Bloemen en wisselprijs gaan dit jaar naar Petra Zeelen voor Caja Moeskaer. Bob Hofstee 
ontvangt bloemen voor goedgekeurde hengst Aarnold fan Markstate. 
Discussiepunten:  
1.Om de vrijdag in stand te houden wil het bestuur de rubrieken Ruinen en Graadverhoging 4 jr 
en oudere merries verplaatsen van de zaterdag naar de vrijdag. De vergadering gaat hiermee 
akkoord, vrijdag wel graag behouden. 
2. Op de site van het stamboek stonden de nieuwe regels omtrent de ABFP test. Hier blijkt dat 
Fokdag Wolvega  geen prikdatum is voor de selectie. Dit is niet in overleg gegaan en het bestuur 
heeft uitleg gevraagd. Helaas heeft Dhr. Hellinga het beloofde antwoord nog niet gegeven. Ook 
Ledenraad was hiervan niet op de hoogte. Grote kans dat dit ten koste gaat van het aantal 
deelnemers. Punt van aandacht! 
3. Dit jaar zal er een rubriek voor recreatie ruiters en menners komen bij de dressuurwedstrijd. 
Op de fokdag is er Bestgaand Rijpaard en Jonge paarden met Tuigaanleg. (3,4,5 jarigen) 
4. Voorgesteld wordt om een ponykeuring te houden. Bestuur neemt dit mee. 
Verkiezingen: 
a. Afke Wever neemt na 9 jaar afscheid van het bestuur, wordt toegesproken en bedankt voor 
haar inzet door Maaike en ontvangt het zilveren verenigingsspeldje en bloemen en een 
cadeaubon van het Tweespan. Sjoerd Jan Keuning gaat na 4 jaar uit het bestuur en wordt door 
Dominicus toegesproken en krijgt ook een bon en bloemen. Beide bestuursleden geven in hun 
dankwoord aan het werk met plezier te hebben gedaan.  Omdat er geen bezwaar is gekomen op 
de voorgestelde namen, worden  Marco Slot en Janna Kroes welkom geheten in het bestuur.  
b. Nieuw Kascommissielid: Omdat dhr van Weperen twee jaar in de kascommissie heeft gezeten, 
wordt hij bedankt voor zijn bijdrage en biedt de heer Haagsma uit Marknesse aan zijn plaats in 
te nemen. 
Rondvraag: 
De heer Haagsma ontdekt een foutje op het financieel overzicht. Marianne legt uit dat het  geen 
inhoudelijk verschil maakt. 
1.Van Weperen: Hoe staat het met het DNA-onderzoek?  
Marten Pelleboer kan melden dat het onderzoek naar dwerg en waterhoofd afgerond is en een 
publicatie heeft opgeleverd, maar een betrouwbare test nog niet klaar is. Wel heeft men het 
voornemen om dat nog dit jaar te realiseren, maar of dat haalbaar is?? 



                           fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o.   maart 2014 
 

Doeke: Wat doen we dan met de test? Antw: De hengsten vd 1ste bezichtiging zullen dan met de 
test geconfronteerd worden. 
v.d. Meché: Wordt er iets gedaan met de meldingen van fokkers? Antw: Daar moet door het 
bestuur maar eens naar gevraagd worden. 
Petra Zeelen: Kan de merrie ook getest worden? Antw: Ja. 
Bob Hofstee: Praktijkvoorbeeld van risicoparing (2x Wessel) leverde mooi 2e premie veulen en 
later stermerrie. 
NB: Aantal risicoparingen zijn afgelopen jaren flink gedaald. 
2.Van Weperen: Hoe staat het met de kwaliteitscontrole van de hengsten? 
Bob Hofstee: aan begin van seizoen wordt sperma gecontroleerd, daarna nog onverwachte 
controles en de hengstenhouder controleert ook zelf.  
Vraag: Waarom niet non- returnpercentage publiceren? Het ligt niet altijd aan de kwaliteit van 
het sperma, ook oorzaak zoeken bij management fokker. Minimaal 50 % is na 1 keer drachtig. 
3. Herma Donker: Wie wordt nieuw lid Ledenraad?  
Voorkeur dat bestuurslid in Ledenraad komt, is wel iemand bereid. Deze moet zich aanbieden op 
de regiovergadering, zie agenda in de Phryso. 
4. Jelly Veltman: Dressuurwedstrijd Post Kogeko 14 juli in Oldeholtpade. Doe Mee!! Finale in 
Kootwijk op 21 sept. Daar zijn ook veel vrijwilligers van onze fokvereniging actief. Kom eens 
kijken. 
Pauze 
10:Susan Bouwman met:  Verrichtingsonderzoek: van aanlevering tot hengstenkeuring. 
 
In het kort haar verhaal: Susan is sinds 6 jaar trainingsleider tijdens het 10 weken durende 
verrichtingsonderzoek  in Ermelo. Op het moment van aanlevering begint  de training met een 
vast team van 5 hulpen, 5 dagen per week. De eerste 4 week vooral onder het zadel, afgewisseld 
longe, zadel, aangespannen, buitenrit  en na 4 weken vooral aangespannen, maar ook afwisselen 
met zadel/ buitenrit. Na 3 weken komt de jury en de eigenaren een keer kijken. Op 4 a 5 weken 
voortgangsgesprek met eigenaren: geeft dan al duidelijkheid voor eigenaren, maar er is soms 
onverwacht progressie of juist stilstand. In de 10 weken van het onderzoek kunnen de hengsten 
best 10 dagen  wat minder presteren. Op het eindexamen is er een individuele dressuurproef 
(zelfde als de IBOP) met de 3 basisgangen en veel schakelen. Het is een lange proef met veel stap. 
Daarna gaat zo’n 50 % of meer naar huis. De rest vervolgt dan 4 weken het aangespannen deel, 
waar 3 a 4 keer per week getraind wordt: veel buiten en lange lijnen en schakelen. Met hulp van 
gastruiters en menners ontdekken waar nog aan gewerkt moet worden.  
Vraag: Wordt er getraind met hartslagmeters?  Antw: 1 jaar als proef gedaan, heel tijdrovend, 
wel interessant. Gegevens werden daarna niet teruggespeeld naar Susan. Het zou praktischer 
toepasbaar moeten zijn. 
Vraag: Wat gebeurt  er in het weekend met de paarden? Antw: Elke dag mogen ze los bewegen of 
in de molen. Door de week trouwens ook deel vd dag buiten. 11 uur ’s avonds gaat na de laatste 
controle het licht uit. 
Vraag: Ben je bij het voortraject betrokken? Antw: Ja, vanaf mei instructiedagen voor de trainers. 
Dan wordt advies gegeven voor de trainers. Als er geen progressie is op de instructiedagen 
wordt dat resultaat meegenomen. 
Vraag: Is er verschil in de aangeleverde paarden  merkbaar in de loop der jaren? Antw: 
vergeleken  1997 tot nu: nu karakter iets heter/ looplustiger. Berijdbaarheid en souplesse 
positief toegenomen. 
Vraag: Toen toch meer hengsten toegewezen. Antw: Nu is het systeem eerlijker voor de 
hengsten, minder vermoeidheid, ze zijn ook half jaar ouder. 
 Vraag: Welke criteria hebben jullie voor het karakter? Antw: Hoe een paard zich laat bewerken 
en de ervaring met de gastruiters. Als er te veel spanning is dan oplossing zoeken met 
groepssamenstelling, voermanagement en/of trainingsschema. Is er geen klik met het paard, dan 
toch professioneel met hem omgaan. Op het eindexamen wel proberen de passende combinatie 
te maken. 
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Vraag: Hoe ervaar je de duur van het onderzoek? Antw: Op dit moment goed. Er moet wel aan 
bep. opdrachten worden voldaan en de paarden kunnen nu ook eens een off-day hebben.  
Vraag: Wordt er geen goede hengst  weggestuurd? Antw: Dat beweer ik niet, maar de hengsten 
hebben voldoende kans gehad om te laten zien wat ze kunnen. 
Vraag: Wat kun je zeggen over beschadigingen in de mond? Antw: Er is onderzoek gedaan naar 
wel of geen bit bescherming. Weinig verschil merkbaar. Als je het uiterste wil, is de grens 
moeilijk te vinden. Ook oudere concourspaarden hebben er nog wel last van. De eigenaar levert 
hoofdstel, dekens en singel aan. Soms wordt het bit aangepast. Zadels van de ruiters worden 
gebruikt. Past er geen enkel zadel dan door eigenaar laten brengen. 
Vraag: Hoeveel voer wordt er verstrekt? Antw: 8 kg krachtvoer ( sublibrok, passend bij kwaliteit 
ruwvoer, muesli, haver en omegamix) per dag, verdeeld over 3 porties; 2 x ruwvoer en 
onbeperkt stro. Bij aanlevering noteren wat paard thuis krijgt en afhankelijk van conditie zo 
nodig aanpassen. 
Vraag: Hoe wil je de hengst bij aanlevering? Antw: voor 3 jarigen geldt: 3 basisgangen en vooral 
recht aan twee teugels. In de bochten moeten ze rechtgericht zijn. Zo niet, dan kost dat 6 weken 
om de spieren daarvoor te ontwikkelen. 
Vraag: Kan de test korter om kosten te besparen? Antw: 10 weken wel nodig, dan ook de 
mogelijkheid om 2 weken rustig aan te doen. Door de instructiedagen kan het misschien op den 
duur wel korter. 
Vraag: Zijn de paarden die via  de herkansing binnen komen beter afgericht? Antw: Er is wel 
duidelijk verschil, er is meer mee gedaan/ doorgereden. 
 
Susan heeft een helder verhaal gehouden en wordt door de voorzitter bedankt met een 
bloemetje. Om kwart over 10 wordt  de vergadering gesloten. 
 
 
 


