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NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING HET FRIESE PAARD 

WOLVEGA E.O.  

 

NUMMER 27, FEBRUARI 2015 
secr. M. Herder Brouwer 

0516 480584 /  06 83404888 

 
Van de bestuurstafel:  

Het jaar 2015 is al weer een aantal weken gevorderd. De eerste veulens zijn al geboren 
of worden spoedig verwacht. De jaarlijkse regio- en ledenvergadering  staan gepland en 
er wordt nog een voorjaarsactiviteit aangeboden voor de leden. Het bestuur heeft 
een oproep via de mail en site gedaan voor een opvolger van Anne-lys Herder voor 
het organiseren van de men- en dressuurwedstrijd. Verheugd kunnen we u 
meedelen dat er meteen werd gereageerd door 2 leden die dit jaar alvast zullen 
meedraaien en vanaf 2016 het stokje overnemen: Joyce Kuipers en Naomie Bree. 
Voor de finaledressuurwedstrijd te Kootwijk hebben we Joyce Haayer bereid 
gevonden om Ykje Baron op te volgen in de organisatie. Fijn dat er altijd weer mensen 
bereid zijn zich in te zetten voor de vereniging. Namens het bestuur willen we Ykje 
Baron hartelijk dank zeggen voor haar bijdrage.  
De penningmeester wil met ingang van 2015 het betalen van de contributie graag via 
een doorlopende machtiging  regelen. Binnenkort ontvangen alle leden hiervoor een 
machtigings formulier.  We hopen dat u hieraan mee wilt werken. 
Jaarlijks Ledenvergadering:  dinsdag 24 maart 2015 te Ter Idzard 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 24 maart om 20.00 uur in 
dorpshuis De Bult te Ter Idzard. (zie bijgevoegde uitnodiging)  Voor de pauze is het 
zakelijke gedeelte met o.a. financiëel- en jaarverslag,  verkiezingen en enkele  
informatieve punten.  
Na de pauze komt Dierenarts Marco de Bruijn van de dierenkliniek  Wolvega  spreken 
over de laatste ontwikkelingen rond het onderzoek naar aorta- en slokdarm problemen 
bij het Friese paard.  Hier zijn recentelijk grote vooruitgangen geboekt. 

Regiovergadering  woensdag  20 mei 2015 te Ter Idzard 

Op woensdag  20 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 vindt 
u in de Phryso van april of mei. 
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Voorjaarsactiviteit voor de leden: Toiletteer- en voorbreng cursus 
woensdag 1 en 8 april 

 
Bij stal De Butemare, Boerestreek 33 te Ureterp zullen Laurens vd Meer en 
Sjoerd Veenstra  een toiletteer- en voorbrengcursus van 2 avonden 
verzorgen voor de leden.  
 
De eerste avond bestaat uit een deel  theorie en een deel praktijk, waarin uitleg wordt 
gegeven met betrekking tot het voorbrengen:  voorbereidingen, toiletteren, uitleg over 
het voorbrengen enz. 
De 2e avond is puur praktijkgericht:  hoe jaag je het paard aan, wat heb je nodig, wat 
komt er bij kijken. 
Iedereen kan meedoen, ook al kun je een paard niet belopen, het is ook interessant om 
het eens van een andere kant te bekijken. Eventueel is er mogelijkheid om je eigen paard 
mee te nemen (in overleg). Graag z.sp.m. opgeven bij Maaike Herder, maar uiterlijk 24 
maart via mail of tel 0516 480584. De cursus is gratis voor leden, incl. 2 x koffie.     
Aanvang 20.00 uur. 
 
 
Terugblik uitstapje 25 okt 2014: De Noeste Hoeve Witmarsum, Dekstation Gaasterland  
Oudemirdum en Opfokstal Beuckens  Oudemirdum. 
Op zaterdag 25 oktober is een bus vol leden mee geweest voor een dagje door Friesland. Eerst 
bij fam. Okkema te Witmarsum, die o.a. hun kroonmerries en hengsten voor de 1e bezichtiging 
aan ons toonden. De paarden stonden er super goed voor en toonden hun indrukwekkende 
gangen. Ook de hengsten van Age en Marieke van stal “De Mersken” waren aanwezig, Tsjalle, 
Thorben en de pas bij hen ter dekking staande Bikkel. De hele familie was voor ons “in het spier”. 
Na een korte busrit stond in Oudemirdum een lekkere lunch voor ons klaar bij hotel Boschlust, 
waar we vlot werden bediend en daarna onze reis naar fam. Eppinga, vlak bij het hotel, 
vervolgden.  De aanwezige hengsten Alke, Meeuwes en Maurits kregen een showmoment op het 
straatje, na een door Hendrik gehouden verhaal over de geschiedenis van het bedrijf. Bijna op 
loopafstand konden we het derde bedrijf begroeten aan de rand van het IJsselmeer: De opfokstal 
van de dames Beuckens. Mede door het prachtige weer was de omgeving een plaatje. Veel 
paarden liepen nog buiten, maar ook binnen was er al veel te zien. Bij alle drie de adressen 
werden we zeer gastvrij ontvangen met hapjes en drankjes en alles met elkaar zorgde voor een 
enthousiaste groep mensen die om een uur of zes weer uit de bus stapten. 
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Resultaten van onze leden op de Hengstenkeuring januari 2015: 

Van de hengsten die in het najaar van 2014 meegedaan hebben met het 
Centraal Onderzoek zijn er uiteindelijk drie overgebleven, 1 waarvan de 
fokker en eigenaar beide lid zijn van onze fokvereniging: Jouwe485, gefokt 
door R.H. Veenstra uit Surhuizum en in eigendom van fam. van Doorn te 
Schiedam. Van harte gefeliciteerd! 
 
Bij de afgelopen hengstenkeuring waren opnieuw fokkers van onze vereniging 
succesvol met de aangewezen hengsten voor het Centraal Onderzoek: 
Nr.18   : Jildert Z (Anders x Beart), mede eigenaar L. Mellema Hoornsterzwaag. 
Nr.215: Mister v.d. Noeste Hoeve (Thorben x Jasper), fokker/eigenaar 
P.Okkema Witmarsum. 
Nr.226: Melle v.d. Hulshof (Tsjalle x Beart), fokker J.J. v. Weperen 
Oosterwolde. 
Nr.262: Olmo fan S (Uldrik x Feitse), fokker Schiere Nijeholtpade. 
Nr.278: Nanne T.J. (Wimer x Brandus), eigenaar G.A. Bouma Oldeboorn. 
Van harte gelukgewenst en ook veel succes op het volgende spannende  traject! 

 

Overleden: 
Geuvert Dijkstra, op 19 juli 2014, Erelid, op 89 jarige leeftijd, weduwnaar van Pietsje Dijkstra Toering 
sinds juli 2013. 

Johannes Oosterloo (Honke) op 20 okt. 2014. Jarenlang lid geweest van de fokvereniging, maar door 
ziekte afgelopen jaar het lidmaatschap opgezegd. Vorig jaar nog mee geweest op het reisje naar Den 
Haag.   
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 

 
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. 

 
 

 
Belangrijke data: 
 
Dinsdag 24 maart: Jaarlijkse Ledenvergadering  
dorpshuis De Bult, Ter Idzard,  20.00 uur 
 
Woensdag 1 en 8 april: Toiletteer- en voorbrengcursus te Ureterp. Opgeven bij Maaike Herder. 
 
Woensdag  30 mei : Regiovergadering (samen met Greihynder) 
Dorpshuis De Bult, Ter Idzard, 20.00 uur 
 
Zondag 12 juli: men- en dressuurwedstrijd 
 
Vrijdag 14 augustus:  voorkeuring + selectiewedstrijd Pavo-Fryso bokaal. 
Zaterdag 15 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 
Hanny v. Wijncoop, lid 
Zie ook : www.friesepaardwolvega.nl 

mailto:herderbrouwer@hotmail.com
http://www.friesepaardwolvega.nl/
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o.  

op dinsdag 24 maart 2015. 
 

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: 

-Aftredend en nieuw Ledenraadslid 
-25 jaar vrijwilligster 
-topfokkers in deze regio 
-resultaten hengstenkeuring 
-De Twaalf 
-Evaluatie fokdag 

4. Jaarverslag Penningmeester 

5. Verslag kascommissie: Dhr. Haagsma en Dhr. Seerden. 

6. Jaarverslag secretaris 

7. Wisselprijs voor Anna van de Haffriehoeve,  fokdagkampioen 2014. Eigenaar 

mevr. N. Zwerver te Wapserveen.  

8. Verkiezingen: 

a. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: Maaike Herder (secretaris) 
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 dhr. Haagsma) 

9. Rondvraag 

10. Pauze 

11. Dierenarts Marco de Bruijn legt uit over de vorderingen in het onderzoek naar 

slokdarm- en aorta problemen bij het Friese paard. Tevens is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen over deze problematiek. 

12. Sluiting 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. februari 2015 
 
 

Notulen van de  ledenvergadering van 
fokvereniging  Het Friese Paard Wolvega e.o. 

op donderdag 3 april 2014. 
Aanwezig: 40 personen, afgemeld: M. Pelleboer 

Opening door voorzitter Annemieke Brak. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. De 
agendapunten worden op de beamer getoond en toegelicht. 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de notulen v.d. vorige vergadering.  

Mededelingen / ingekomen stukken 

-Afscheid ledenraadslid: Anja Roos heeft haar termijn erop zitten en krijgt als dank voor haar 

inzet een bloemetje . 

-Topfokkers in deze regio: Op nr 5: P. Okkema Witmarsum, nr 27: J. Hiemstra  Elsloo, nr 29: 

Veltman&Meekma Donkerbroek, nr 34 Bouma Oldeboorn. 

-Resultaten hengstenkeuring: De namen van fokkers/eigenaren met jonge hengsten die 

door zijn naar het verrichtingsonderzoek worden genoemd:  

A. Pen, U. Tjeerdsma, R. H. Veenstra, M. Hindriks, P. Okkema, L. Mellema. 

 

Jaarverslag Penningmeester: Dominicus de Vries licht het financiëel verslag toe. Het aantal 

leden is gedaald, waardoor minder inkomsten aan contributie. Desondanks is er maar een 

heel klein negatief resultaat. Dit is vooral te danken aan sponsorgeld en verloting . Op de 

vraag of het wenselijk is dat de kosten v.d. selectiewedstrijd hoger zijn dan de inkomsten is 

het antwoord dat de fokver. de sport graag stimuleert, maar dat het sponsorgeld voor de 

fokdag ook deels ten goede komt aan de wedstrijd, dat is niet uitelkaar gehaald op de 

balans. 

Marianne Donker krijgt een bloemetje voor het opstellen van het financieel overzicht. 

Verslag kascommissie: Mevr. Roos en Dhr Haagsma. Anja Roos geeft een compliment aan de 

penningmeester voor de keurig op orde zijnde boekhouding.  Advies: Probeer een positief 

saldo te houden. 

 

Jaarverslag secretaris: Maaike Herder leest de hoogtepunten van het jaar 2013 voor. 

 

Wisselprijs voor Caja Moeskaer: Petra Zeelen ontvangt uit handen van de voorzitter 
bloemen en de wisselprijs voor de 2e x dagkampioen. 
 
Discussiepunten/ mededelingen: 

-Nieuw beleid/ structuur JFPMD/JFPMT: Wordt toegelicht door Herma Donker. (lid van de 

commissie.) In de Phryso van mei wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Nieuwe 

sponsoren: Pavo en Het Tweespan. 3 selectiewedstrijden voor dressuur. Wolvega en 

Drachten geven beurtelings gelegenheid voor de dressuuraanleg. De tuigaanleg kan als 

vanouds op elke fokdag. Prijs: 250 euro voor winnaar, 150 euro voor fokker.  
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-Fokdag: Nieuwe invulling vorig jaar voortzetten? Positief over terreinindeling en op tal 

zetten. Showprogramma niet te lang, iets bijzonders en veel reclame maken. Publiek 

betrekken d.m.v. voorspellen kampioen. Materiaal fokdag staat in stal bij Sipke Lantinga op 

wagen van de fokver. 

-Primering : Aantal merrieveulens gedaald van 54 naar 26, maar extra baan voor de oudere 

paarden. De 3 jarige merries minder 1e en 2e premies, maar wel 5 van de 6 aangeboden 4 tot 

6 jarigen met een 1e premie. 

-Prikdatum ABFP: Laatste groep start op 29 sept, dus na de fokdag. 

-competitie mennen BB: Nieuwe rubriek bij de selectiewedstrijd: competitie voor menners 

zonder startkaart, 3 verplichte wedstrijden, met finale tijdens de Centrale Keuring.   

-Voorjaarsactiviteit: : Op dinsdag 22 april komt Professor Roel Veerkamp uitleg geven over 

DNA onderzoek en verdieping over genetische gebreken bij het Friese paard, in dorpshuis De 

Bult te Ter Idzard. Aanvang 20.00 uur. Komt allen!! 

 

Verkiezingen: 

a. Bestuursverkiezing:  

Dominicus de Vries wil nog wel een termijn van 4 jaar zitting hebben in het bestuur. De 

nog open staande bestuursfunctie wordt door Hanny van Wijncoop uit Wolvega 

opgevuld. Zij stelt zich zelf voor aan de zaal. 

b. Nieuw Kascommissielid: (aftredend Mevr. Anja Roos.) Henk Seerden biedt zich aan 

voor deze functie. 

c. Nieuw Ledenraadslid. (uitleg) Voor de najaar- regio vergadering kunnen 

belangstellenden zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur.   

Rondvraag: 

-J. v. Weperen: 13 en 14 juni Open Dag op hun boerderij in Oosterwolde, waarbij iedereen 

van harte welkom is. 

-P. Sipma: Moet fokver. zelf chipreader hebben? Antw: Er wordt vanuit gegaan dat elke 

fokver. zelf een reader heeft. 

-Jelly Veltman: Finale Post Kogeko op 20 sept in Kootwijk. Komt allen! 

-Sipke Lantinga: Trailers graag ook op vrijdag dicht bij ring. Kunnen leden gratis fokdagboekje 

krijgen?  

 

Na de pauze krijgt Mevr. Froukje Stuiver ( Mental Coach) het woord. Zij vertelt over hoe 

spanning wordt veroorzaakt bij mens en dier en hoe daar mee om kan worden gegaan. Haar 

met beelden en filmpjes toegelichte verhaal bevestigd wat de meesten al weten uit ervaring. 

Dat spanning van de mens door het dier wordt overgenomen is voor velen herkenbaar. 

De voorzitter bedankt de spreekster met een bloemetje en bedankt de aanwezigen voor hun 

komst. 

 


