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NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING HET FRIESE PAARD 

WOLVEGA E.O.  

 

NUMMER 28, OKTOBER 2015 
secr. M. Herder Brouwer 

0516 480584 /  06 83404888 

Van de bestuurstafel:  

Het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief van uw fokvereniging. Het zomerseizoen met 
keuringen en wedstrijden ligt alweer een poosje achter ons. Wij kunnen als bestuur 
terug kijken op een zeer geslaagde wedstrijd in juli, waar de organisatie overgedragen 
werd door Anne-lys Herder aan haar opvolgers Naomi Bree en Joyce Bosch. De meiden 
hebben het super gedaan en kunnen volgend jaar vast zonder problemen de organisatie 
overnemen. We wensen hen alvast veel succes en bedanken Anne-lys voor haar inzet de 
afgelopen jaren. 
In augustus was onze fokdag op vrijdag en zaterdag 14 en 15 augustus en ook hierop 
kunnen we tevreden terug zien. De catering werd in eigen beheer gedaan, waardoor het 
saldo van die dagen een stuk positiever was, maar dat niet alleen: het was erg gezellig en 
sfeervol in de tent. De hulp van de kinderen bij de lintendame was dit jaar nieuw en 
hiermee hopen we dat de fokdag ook weer voor jong en oud gaat leven. Opvallend was 
het aantal complimenten over deze dagen, op het terrein en later via de mail. Dat 
waarderen we enorm, want het is fijn dat de inzet van bestuur en vrijwilligers niet voor 
niets is geweest. 
Inmiddels is ook het jaarlijkse uitstapje geweest op zaterdag 24 oktober. Met een  bus 
van Coulant vertrokken we naar het Groningse Wirdum voor een bezoek aan de 
paardenmelkerij De Lage Wierde, lunchten we in Tolbert bij de Postwagen en bezochten 
Stal De Mersken te Siegerswoude. Verderop leest u hierover meer. 
Aan het begin van dit jaar heeft de penningmeester alle leden aangeschreven voor het 
automatisch betalen van de contributie. Een groot gedeelte van de leden heeft dit 
aangenomen, een deel wilde liever zoals vanouds met een nota betalen en een heel klein 
deel vond dit een reden om te stoppen. Nieuwe dingen zijn altijd lastig, maar onze 
penningmeester heeft er nu wel een stuk minder werk van. Dank allemaal voor uw 
medewerking. 
 

Regiovergadering  woensdag  11 november 2015 te Tijnje 

Op woensdag  11 november  wordt de regiovergadering gehouden, 
samen met It Greidhynder in zalencentrum Overwijk te Tijnje.  
Aanvang 20.00 uur. De agenda van deze avond vindt u in de Phryso . 
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Terugblik Fokdag 2015 
Het waren prachtige dagen: fokdag 2015. 
Op vrijdag de zeer goed gevulde Pavo Fryso wedstrijd op het achterste deel van het 
terrein, vooraan de veulenbanen, met in totaal 63! veulens. De jury lichtte de veulens 
toe en met  vijf 1e premies voor de hengstveulens en zeven 
voor de merrieveulens waren de fokkers tevreden. De 
kampioenen waren op vrijdag al in de baan, zo bleek 
achteraf: Waie fan Friesburg en Wynke fan Dijkmaniastate. 
Zaterdag opnieuw volle rubrieken, mooie paarden, veel 
toeschouwers en een gezellige sfeer. De jury deelde nog 
een keer 9 eerste premies uit bij de veulens. Eén enter en 
vier twenters kregen een 1e premie, waarvan de tweejarige Prinses van de Terpen van J 
Wiersma Bos reserve dagkampioen werd. 
Bij de driejarigen kwamen uit de 5 groepen drie 1e premies. De kampioen en de 
uiteindelijke dagkampioen werd Noira stal de Oergong van Tieme Visser uit Lunteren, 
die vorig jaar jeugdkampioen was op onze fokdag, toen nog in eigendom van Zwaagman 
/Vrieswijk te Huins. Namke van de Spokeplas van fam. Tjeerdsma uit Noordwolde werd 
reservekampioen bij de driejarigen en kreeg de titel “Best gefokt paard uit de Regio”. 
Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries kreeg Lukke fan it Hiem van Age 
Okkema als enige een ster 2e premie. 
Ook bij de vier jaar en oudere stamboekmerries was geen 1e premie, wel 2 keer een ster 
2e premie voor Hester W, van Toon en Afke Wever en Klaske van Visser van Tieme 

Visser.  
De vier t/m 6 jarige stermerries waren goed in vorm en 
kregen 7 x een 1e premie: Hettie vd Houtbroek van F. de Jong; 
Gemma fan de Kadyk van H. de Boer; Gerbrig fan e 
Tjongersicht van M. Bos Hoekstra; Joce Femke van de Noeste 
Hoeve van P. Okkema en Lobcke van de Olde Mette Moate van 
J. Wiersma Bos werden uitgenodigd voor de C.K. De 

Kampioenen in deze rubriek werden: Joce Femke van de Noeste Hoeve en reserve 
Lobcke van de Olde Mette Moate. 
Voor de oudere stermerries was er een uitnodiging voor de CK voor: Ariane van Visser 
van Tieme Visser en Sibrich B van F. Herder.  
Zes Kroonmerries mochten naar de CK waaronder Anna 
van de Haffriehoeve, dagkampioen van 2014, Yarda fan ‘e 
Tjonger van Veltman en Meekma en Ryanne V van R 
Veenstra. 
Dan werden er nog 3 modelmerries gepresenteerd: Peta T 
van P. Talma, Wobke van de Olde Mette Moate van J. v 
Weperen en Aukje fan Fjildsicht van A. Zijlstra, allen goed voor een eerste premie en 
natuurlijk CK en de laatste 2 mochten ook nog meedoen in de kampioensring. 
Tenslotte werden beide aanwezige sterruinen uitgenodigd voor de CK: Floris T van T 
Duin en Lars van de Weeme van P. Talma. 
Nog vermeld moet worden de fokgroep van mevr. Anneke Kuipers Brouwer. Zij kwam 
met Diana B, een veertienjarige Kroon en Sport merrie van Heinse x Peke haar 
nageslacht tonen: Willemke A.B (8 jr) ster + sport; Lena Dina(4jr), Tsjarina (enter) en 
Wilma Diana (veulen 1e pr) met een leuke presentatie. Hopelijk brengt dit andere 
fokkers op ideeën. 
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Beste Hengstveulen :  Waie fan Friesburg  fokker+eig: WP Elsinga & AJ Roos( 
Nijeholtpade) 

      Beste Merrieveulen:   Wynke fan Dijkmaniastate Fokker+eig: D Dijkman (Marssum) 
JEUGDKAMPIOENSCHAP ENTERS & TWENTERS 
Kampioen: Prinses van de Terpen  fokker :R Rienstra  eig. J Wiersma- Bos 
Reserve:                Philipa fan Dijkmaniastate fokker/eig. D Dijkman  
KAMPIOENSCHAP 3-JARIGE MERRIES 
Kampioen:  Noria stal de Oergong fokker:H Vrieswijk eig: T Visser 
Reserve:  Namke van de Spokedam fokker:U. Tjeerdsma 
KAMPIOENSCHAP 4 JAAR EN OUDERE MERRIES 
Kampioen: Joce Femke van de Noeste Hoeve fokker/ eig: P Okkema 
Reserve:  Lobke van d’olde Mette Moate fokker: A Schut eig: J Wiersma Bos 
 
ALGEMEEN FOKDAGKAMPIOEN :  
Noria stal de Oergong   fokker: H Vrieswijk eig: T Visser 
RESERVEKAMPIOEN :  
Prinses van de Terpen    fokker : R Rienstra eig: J Wiersma- Bos 
 
BEST GEFOKTE PAARD UIT DE REGIO: 
Namke van de Spokedam (143 ) fokker:  U. Tjeerdsma 
 
PAVO FRYSO: Hengsten en ruinen 4 jarig Nrs 1 t/m 4 : 
 56  T. Duin   Floris T (70,5 pnt)   
190   M. Heuker   Gerke J (65,5 pnt)  
 94 P Okkema Kije (65.5 pnt) 
Door naar CK 
======================================================================= 

 
 
 

Winnaars verloting 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gratis Halve dekking van een hengst van Hengstenstation Henswoude te Oldeboorn 
Gewonnen door: Hr. Aarts te Nij Beets 

De overige prijzen, gesponsord door: Hemrikerhof, Subli, Horse Event, Paard en Koets zijn meteen 
op de fokdag afgehaald door de winnaars. 

 
Allemaal van harte Gefeliciteerd! 

 

 
 
 
 
 

Gratis dekking Thorben 466 van stal De Mersken te Siegerswoude 
Gewonnen door: Marjon Wolthoff te Nijeholtpade 
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Terugblik uitstapje 24 okt 2015:Paardenmelkerij De Lage Wierde, Stal De 
Mersken, Arnold Mollema. 
Half negen vertrekt een bus met 52 personen richting Wirdum in Groningen voor een bezoek 
aan de paardenmelkerij De Lage Wierde. Op een locatie tussen de woningen blijkt een bedrijf te 

liggen waar een jaar omzet wordt behaald van 2 ton, maar dat aan de 
buitenkant nauwelijks als zodanig 
herkenbaar is. In een vrij kleine stal 
met een tiental boxen, een draagbaar 
melkapparaat, zoals de boeren kennen 
van vroeger, maar dan voor 2 spenen, 
een kleine ruimte voor de droog/vries 
machine en dan heb je het gehad. Maar 
omdat de paardenmelk bijzondere 

kwaliteiten bevat voor de weerstand, darmflora, gevoelige huid, hart en 
bloedvaten enz.  door de aanwezige vitaminen, mineralen, eiwitten en ijzer is er een grote vraag 
over de hele wereld naar producten die gemaakt worden met melk van dit bedrijf. De specialiteit 
in Wirdum is dat er het hele jaar gemolken wordt en dat de melk gevriesdroogd kan worden op 
het bedrijf. De eigenaar vertelde bevlogen over zijn bedrijf, maar de tijd begon te dringen: we 
moesten verder. 
 
De bus bracht ons bij De Postwagen in Tolbert voor een heerlijke lunch met soep, kroket, 
belegde broodjes en fruit. Daarna gingen we weer op naar “de zwarten”, de Friese paarden bij 
Stal De Mersken te Siegerswoude. Age en Marieke Okkema hebben hier de afgelopen jaren een 

prachtig bedrijf neergezet. Age leidde ons vol trots door de stallen en showde in 
de buitenbak de hengsten Tsjalle, Thorben, Bikkel en natuurlijk Jehannes, 
waarna er koffie en een hapje en drankje was in de kantine. 
Omdat de fokkerij voor de drafsport wel een hele andere tak van de 
paardenwereld is, hadden we pikeur/ fokker Arnold Mollema uitgenodigd om 
in de kantine van Stal De Mersken een verhaal te houden. Hij vertelde vol vuur 
over zijn ervaringen met de fokkerij, noemde duizelingwekkende bedragen 
voor de veulens/ paarden en nodigde ons uit om eens een koers bij te wonen, 

met als speciale derby: de wedstrijd tussen Age met een draver voor de sulky tegen Arnold met 
een Fries voor de Sjees. We zijn benieuwd!  
Toen was het al weer tijd voor de terugreis naar Wolvega. Een aantal bracht nog een bezoek aan 
de stallen van Mollema bij het drafcentrum en een deel ging nog eten bij vd Valk. Het was weer 
een mooie dag.  
 

Resultaten van onze leden op de Centrale Keuring september 2015: 

Na de prachtige keuringsdagen in Oldeholtpade mocht een mooi aantal leden met hun 

paard of veulen in Drachten verschijnen op de Centrale Keuring op 11 en 12 sept. Op 

vrijdag kwam onze kampioen bij de hengstveulens,  Waie fan Friesburg (Wimer x 

Tjalbert) van W. Elsinga en Anja Roos in de ring en liet daarbij zoveel indruk achter dat 

hij er opnieuw met het kampioenslint vandoor ging! Ook  merrieveulen Wyfke fan it 

Skar (Alwin x Doaitsen) van F. de Jong, Tillie fan de Kadijk (Tsjalle x Jasper), 

entermerrie van H. de Boer St. Johannesga, Twentermerrie Prinses vd Terpen (Tjalbert 
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x Sape), onze jeugdkampioen van mevr. Wiersma Bos uit Nieuwebrug , en 

Pinksterblom fan ‘e Tsjonger (Thorben x Doaitsen) van Veltman en Meekma uit 

Donkerbroek zijn naar de CK geweest. Lise Birthe M (Tjalbert x Jurjen) van Elsinga en 

Roos uit Nijeholtpade werd niet voorlopig kroon bij de 4 – 6 jarige merries. Ook Hettie 

van de Houtbroek (Beart x Liekele) van F. de Jong uit Katlijk stond in de catalogus. 

(Niet alle uitslagen zijn mij bekend.) 

Bij de driejarige stermerries werd Noira stal de Oergong (Maurus x Jerke) van T. Visser 

uit Lunteren voorlopig Kroon en mocht meelopen in de kampioensring. Ook Namke 

van de Spokedâm (Norbert x Beart) van U Tjeerdsma uit Noordwolde werd voorlopig 

kroon. Namke van Stoks (Jasper x Harmen) van ten Asbroek en van Waart uit 

Willemsoord, behaalde dit predicaat helaas niet. 

Bij de 7 jaar en oudere stermerries kwamen Sibrich B (Beart x Leffert) van fam Herder 

uit Wijnjewoude, en Ariana van Visser (Haitse x Feitse) van T. Visser uit Lunteren 

zonder extra predicaat weer thuis.  

Bij de 7 jaar en oudere kroonmerries stond Yarda fan ‘e Tsjonger (Gjalt x Sibald) van 

Veltman en Meekma uit Donkerbroek op de derde plek, maar helaas: geen model. Dat 

gold ook voor Ryanne V (Folkert x Leffert) van Veenstra uit Surhuizum en Yfke vd 

Stoven (Haitse x Teunis) van Loman uit Zwiggelte, Anna van de Haffriehoeve ( Rindert 

x Tsjalke) van mevr. Zwerver uit Wapserveen (Henk Seerden) en Corina f d Tibsterwei 

(Jerke x Olof) uit Kryry. Daarentegen was de uit Moskou afkomstige Antsje fan 

Ikkerwald (Gjalt x Ulbert) super in vorm en werd model en mocht in de 

kampioensring. 

De twee modelmerries Peta T en Aukje fan Fjildsicht hebben zich netjes gepresenteerd 

tijdens het defilé van de modelmerries. 

 

En hoe staat het er voor met de hengsten die naar het Centraal Onderzoek 
mochten? 
===========================================================
========= 
- Jildert Z (Anders x Beart), mede eigenaar L. Mellema Hoornsterzwaag is op 
advies  
vd jury afgemeld.. 
-Mister v.d. Noeste Hoeve (Thorben x Jasper), fokker/eigenaar P.Okkema 
Witmarsum is nog in de race. 
-Melle v.d. Hulshof (Tsjalle x Beart), fokker J.J. v. Weperen Oosterwolde is 
nog in de race. 
-Olmo fan S (Uldrik x Feitse), fokker Schiere Nijeholtpade is op advies vd 
jury afgemeld. 
-Nanne T.J. (Wimer x Brandus), eigenaar G.A. Bouma Oldeboorn is nog in de 
race. Voor diegenen die er nog midden in zitten: Heel veel succes! 
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Nog even dit: 
 

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: 
 
Woensdag  11 november : Regiovergadering (samen met It Greidhynder) 
Zalencentrum Overwijk, 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 

Hanny v. Wijncoop, lid 
Zie ook : www.friesepaardwolvega.nl  

en volg ons op facebook en twitter. 

  

mailto:herderbrouwer@hotmail.com
http://www.friesepaardwolvega.nl/

