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NIEUWSBRIEF NUMMER 26, OKTOBER 2014 
secr. M. Herder Brouwer  
0516 480584  06 82404888 

  

Van de bestuurstafel: 

In de vorige nieuwsbrief konden we meedelen dat er een nieuw bestuurslid was gevonden in de 
persoon van Hanny van Wijncoop uit Wolvega. Zij is in de Algemene Ledenvergadering door de 
leden aangenomen en heeft zitting in de Ledenraad. De afgelopen maanden heeft ze volop 
meegedraaid tijdens de wedstrijd en fokdag.  
  
Jan van Weperen is aftredend als Ledenraadslid van onze fokvereniging. Wij willen hem hartelijk 
bedanken voor zijn inzet. Leden die zijn plaats in de Ledenraad willen opvullen kunnen zich tot 
uiterlijk week 45 aanmelden middels een brief/mail bij onze voorzitter Annemieke Brak.  
Op de regioverg. op di. 25 november wordt de keuze aan de leden bekendgemaakt.   
  
De afgelopen periode zijn overleden: Jappie Prins, jarenlang ringmeester op onze keuring en 
Geuvert Dijkstra erelid en jarenlang actief lid van onze vereniging. We wensen de familie veel 
sterkte. 
  
Het bestuur bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan de activiteiten de afgelopen periode: de 
wedstrijd op 13 juli en de fokdagen op 15 en 16 augustus. We kunnen terug zien op een paar mooie 
dagen met veel inzet van vrijwilligers en bijdragen van sponsoren. Heel hartelijk dank daarvoor! 

  

Uitstapje voor de Leden 

Op zaterdag 25 oktober gaan we weer met elkaar op stap. Deze keer blijven we in Friesland. We 
vertrekken om 9 uur ‘s morgens van de carpoolplaats bij hotel vd Valk te Wolvega met een bus van 
Coulant naar De Noeste Hoeve te Witmarsum van Fam. Pieter Okkema. We krijgen een rondleiding langs 
de vele kroonmerries die ze het afgelopen keuringsseizoen aan hun stal konden toevoegen. Ook  
worden de hengsten Tsjalle en Thorben gepresenteerd door Age Okkema. We gaan voor de lunch naar 
Hotel Boschlust in Oudemirdum. Daarna zijn we welkom bij Dekstation Gaasterland van fam. Eppinga te 
Oudemirdum. Na een show van de aanwezige dekhengsten gaan we nog een bezoek brengen bij de 
opfokstal van de dames Beuckens, ook in Oudemirdum. Allen reageerden heel enthousiast op ons verzoek 
om langs te komen en zetten zich in om er iets moois en gezelligs van te maken. Voor de leden vragen we 
een bijdrage van 7.50 euro p.p. Graag z.sp. mogelijk opgeven via de mail of telefoon bij Maaike Herder 
herderbrouwer@hotmail.com of 0516 480584 (evt. inspreken op antw. apparaat.)  

 Najaars regiovergadering: 

Op dinsdag 25 november is de regiovergadering voor de regio Wolvega en Drachten gepland in 
zalencentrum Overwijk te Tijnje onder voorzitterschap van  It Greidhynder. De agenda en 
vergaderstukken kunt u vinden in de Phryso van oktober.  Aanvang 20.00 uur. 

 Resultaten op de Fokdag 2014: 

De fokdag heeft weer mooie kampioenen opgeleverd. Er is door Sjoerd Jan Keuning een overzicht 
gemaakt van de behaalde premies op onze keuring. Het overzicht is in een tabel uitgewerkt en 
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Beste hengstveulen: 16. Tormentil fan ‘e Tsjonger. Comb Veltman/Meekma -Donkerbroek 
Beste merrieveulen: 22. Tjerda fan Friesburg. Elsinga/Roos- Nijeholtpade 
 JEUGDKAMPIOENSCHAP ENTERS & TWENTERS 

Kampioen: 99. Noira Stal de Oergong. Eig. mevr. Frieswijk. Huins 
Reserve:    96. Prinses van de Terpen. Eig. mevr. Wiersma-Bos. Nieuwebrug 

KAMPIOENSCHAP 3-JARIGE MERRIES 

Kampioen: 128. Joce Femke vd Noeste Hoeve. P. Okkema-Witmarsum 
Reserve:    142. Jildou van Noordwijk. Mevr. Annema-Hoekstra-Hoornsterzwaag 



Nieuwsbrief okt. 2014 Pagina 2 
 

KAMPIOENSCHAP 4 JAAR EN OUDERE MERRIES 

Kampioen: 179. Anna vd Haffriehoeve. Eig. mevr. Zwerver/ Henk Seerden-Wapserveen 
Reserve:    199. Yarda fan ‘e Tsjonger. Eig. Veltman/ Meekma-Donkerbroek

  
 

ALGEMEEN FOKDAGKAMPIOEN: 179  Anna vd Haffriehoeve. 
RESERVEKAMPIOEN NR: 99  Noira Stal de Oergong.  
 
PAVO Frysobokaal: 4 jarige hengsten/ruinen: 
1:Judith Pietersen met Hykes fan Kukherne  
2:Sandra Gomans met Hedser fan Top en Twel 
           5 en 6 jarige hengsten/ruinen: 
1:Sybren Minkema met Fokke G. 
2.Susan Bouwman met Arwyn van het Waad 
3.Anna Veldema met Abe H. 
                      4 jarige merries: 
1.Ieke Baukje Anema met Gerbrich fan Wifo 
2.Harmina Holwerda met Isabel fan de Tipsterwei 
3.Grietsje v.d. Wal met Gutske fan de Slachtedyk 
  5 en 6 jarige merries: 
1.Kim Pernilla Alta met Claviera 
2.Harmina Holwerda met Annette fané Hamsterheide 
3.Sietske Hylkema met Fetty fan’t Suderein 

 
Jonge Friese Paarden met Aanleg voor Tuigen merries 
1 Famke vd Egberdinahoeve. Rijder Jerry Hamming naar CK-71,5 punt 
2. Elza van Marksate. Rijder: Age Okkema-63 punten 
 
 Jonge Friese Paarden met Aanleg voor Tuigen hengsten/ruinen 

     1.Fokke fan Gallingasathe. Rijder Age Okkema naar CK-74 punt 
                 2.Floris T. Rijder Marcel Heuker 63 punten 

uitslag verloting 
Op de fokdag is wederom een verloting gehouden welke €748.00 heeft opgebracht. Kopers en verkopers bedankt en 
natuurlijk prijswinnaars gefeliciteerd! 
 
1e prijs op lotnr 503, dekking van Mewes 438 is 

gewonnen door A. Pen uit Blesdijke. 

2e prijs: halve dekking Henswoude: nr 856 gewonnen door 

de heer vd Meer uit Noordwolde. 

3e prijs: zak gerstemix Hemriker Hof: nr 388 gewonnen door 

de heer Ten Hoeve. 

4e prijs: zak gerstemix Hemriker Hof : nr 907 gewonnen 

door G. de Haan Cloo 

5e prijs: zak gerstemix Hemriker Hof: nr 991 gewonnen door 

Anja Roos. 

6e prijs: zak gerstemix Hemriker Hof: nr 225 gewonnen door 

D. Jongbloed. 

7e prijs: zak gerstemix Hemriker Hof: nr 879 gewonnen door 

de heer vd Meer. 

8e prijs: Waardebon Subli: nr 992 gewonnen door Jantsje 

Wolthoff 

9e prijs: Waardebon Subli: nr 456 gewonnen door Hanny v 

Wijncoop 

10e prijs: Waardebon Subli: nr 163 

11e prijs: 3 toegangskaartjes Paard en Koets: nr 472 

gewonnen door Hanny v Wijncoop 

12e prijs: 2 toegangskaartjes Paard en Koets: nr 98 

gewonnen door Marit Meijer 

 

Resultaten op de Centrale Keuring 2014: 

 

http://www.friesepaardwolvega.nl/anna-vd-haffriehoeve-fokdagkampioen/
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Waarschijnlijk het mooiste resultaat op de Centrale Keuring te Drachten was voor fam. J.J. v Weperen 
uit Oosterwolde met de zevenjarige Wobke van de Olde Mette Moate (Beart x Rypke) die tot Model 
verklaard werd. Van harte gelukgewenst met dit mooie resultaat. 
Voor Yarda fan de Tsjonger (Gjalt x Sibald) van Alger Meekma en Jellie Veltman leek het modelschap 
ook heel dichtbij. Zij werd als enige in de rubriek modelverklaring de uitgang gewezen: Wat een 
teleurstelling was dat.  
Dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar kan liggen ondervond ook fam. Annema-Hoekstra. De als 
reserve kampioen 3 jarigen op de fokdag uitgeroepen Jildou fan Noordwijk is een paar dagen na de 
fokdag dood gegaan in de kliniek te Wolvega.  
_________________________________________________________________________________ 

Susan Bouwman op Tjaarda 483 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Het middagprogramma op de fokdag werd afgewisseld met enkele korte showtjes. Eén daarvan was het 
onder het zadel tonen van Dekhengst Tjaarda door Susan Bouwman. Susan had de pech dat dit net in een 
vieze regenbui moest plaatsvinden. Het publiek heeft vanuit de tent staan kijken naar een mooi optreden 
van deze hengst. Susan nogmaals hartelijk dank voor je bijdrage en inzet. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 Dekstation Gaasterland met Fonger 478 en Maurits 437  

 
Een fokdag is een mooie gelegenheid om niet alleen de merries te beoordelen, maar ook de vaders van 
deze mooie resultaten te showen. Dit jaar kreeg dekstation Gaasterland hiervoor de mogelijkheid en heeft 
deze kans gegrepen met het tonen van Fonger en Maurits. Daarnaast heeft eigenaar Hendrik Eppinga een 
gratis dekking aangeboden voor de verloting van Mewes 438.  

Wij waarderen de inzet en bijdrage van fam. Eppinga. 
 
______________________________________________________________________________________________________________
Hengstenstation Henswoude 
_______________________________________________________________________________________________________________
Vorig jaar verscheen Germ Aise Bouma van Hengstenstation Henswoude met enkele mooie hengsten en 
gaf toen een spetterende show. Natuurlijk kunnen we niet steeds dezelfde stallen in het spotlicht zetten. 
Toch heeft Henswoude naast het sponsoren van een rubriek een halve dekking toegezegd voor de 
verloting van een op zijn bedrijf aanwezige hengst. Wij willen Henswoude daar ook voor bedanken. 

Bart Lenstra show hoefijzer smeden 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
In de middagpauze gaf Bart Lenstra, gediplomeerd hoefsmid, een show hoefijzer maken op het terrein. Ook Bart 

willen we bedanken voor deze geslaagde bijdrage. 

 

   
Belangrijke data: 
  
Zaterdag 25 oktober: Uitstapje De Noeste Hoeve, Stalhouderij Gaasterland en Opfokstal Beuckens. 
Vertrek: 9.00 uur 
Terug: ongeveer 18.00 uur Geef u snel op!!! 0516-480584 of mail 
  
Dinsdag 25 november: Najaars Regiovergadering, samen met It Greidhynder 
Zalencentrum Overwijk te Tijnje,  20.00 uur 

  
Namens uw Fokvereniging: 
Annemieke Brak Elsinga, voorzitter  tel: 06 30510980 
Dominicus de Vries, penningmeester tel: 06 23642742 
Maaike Herder Brouwer, secretaresse tel: 0516 480584/ 06 83404888 
Marco Slot, lid    tel: 06 37544670 
Hanny van Wijncoop, lid   tel: 06 11106253 
  
Zie ook : www.friesepaardwolvega.nl 


