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NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING 
HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O. 

Opgericht in 1952 

Nummer 34,  februari 2019  
 
secr. M. Herder Brouwer   tel.  0516 480584 / 06 83404888 

BANKREK. NR  NL29RABO 0371 916933 

Van de voorzitter: Marten Pelleboer  

Dit is een bijzondere nieuwsbrief, nl. de laatste onder redactie van Maaike Herder. 

Maaike heeft de maximale bestuurstermijn van 8 jaar er al weer op zitten en ze treedt af 

tijdens de komende ledenvergadering. De functie van het secretariaat is niet te 

onderschatten en we zijn Maaike zeer erkentelijk voor de bergen werk die ze voor de 

vereniging heeft verzet. Als bestuur konden we blindelings vertrouwen op haar grote 

dossier kennis en ook de organisatie van de Alrako- en Phryso selectie wedstrijden was 

bij haar in goede handen. Naast haar werk als onderwijzeres en het werk op de boerderij 

was het plannen van al deze werkzaamheden een prestatie van formaat! Voor haar 

opvolging zijn we heel blij met de kandidatuur van Afke Zandvliet – Elshof. De 

afgelopen periode heeft Afke al meegelopen met het bestuur en weet zich het komend 

jaar ook nog gesteund door Maaike. Ook dat waarderen we zeer!  

De hengstenkeuring leverde dit jaar weer onvergetelijke momenten op. Als 

fokvereniging kunnen we trots zijn op de prestaties van onze leden, Alwin 469 kampioen 

oudere hengsten, en de goedkeuring van de hengsten Teun 505 en Ulbe 506. Een 

kippenvel moment was de preferent verklaring van Tsjalle 454. Tsjalle onderging de 

huldiging onbewogen en liet de jongste Okkema telg zomaar van zijn rug glijden. Ook 

de prestatie van de fokkers en (mede-)eigenaren van de jonge hengsten die uitgenodigd 

zijn voor het centraal onderzoek dit jaar wil ik graag noemen. Liefst 10 hengsten van de 

39 jonge hengsten zijn verbonden aan onze fokvereniging . Een prachtig resultaat.  

We wensen u een succesvol verenigingsjaar toe en treffen u graag bij het afscheid van 

Maaike Herder tijdens de ledenvergadering en waar u die avond kennis kunt nemen van 

een interessante lezing door inspecteur Louise Hompe. Ze neemt ons mee in de digitale 

mogelijkheden om een afgewogen hengstenkeuze te maken. Tot ziens op 18 maart a.s. in 

Ter Idzard. 
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Overleden: 

16-1-2019: Lieske Schiere op 59 jarige leeftijd. Vorig jaar nog bij ons op het secretariaat 

en zeer verbonden met de fokvereniging. Sterkte voor Henk en de kinderen. 

26-1-2019: Marga de Wolff op 37 jarige leeftijd. Altijd aanwezig op wedstrijden en 

keuringen. Sterkte voor Louwrens en familie. 

 

Contributie:Voor de mensen die de contributie met een automatisch incasso 
betalen geldt dat dit bedrag (€ 32,50) rond 17 maart afgeschreven wordt van uw 
bankrekening met de volgende kenmerken: incassant ID: NL38ZZZ400008280000 
Kenmerk: uw lidnummer. Een klein aantal leden ontvangt rond deze tijd de nota 
thuis. Mocht u alsnog automatisch willen betalen, neem dan contact op met Roelof 
Martens 06 55765237. Misschien bent u inmiddels actief op internet en wilt u de 
informatie van uw fokvereniging voortaan wel digitaal ontvangen, geef dan uw 
mailadres door via herderbrouwer@hotmail.com. Natuurlijk is onze site 
www.friesepaardwolvega.nl en facebooksite ook de moeite waard om zo nu en dan 
eens te bezoeken. Hierop staan vergaderdata en andere mededelingen.  
Vóór 1-1-2019 lid geworden? Dan mag je paard of veulen meedoen in de 
kampioensring als het door de jury aangewezen wordt de komende fokdag. 
 

Korte Terugblik 
 
De ledenvergadering van 2018 werd goed bezocht en was gezellig. Voor de pauze was 
het zakelijk gedeelte en het afscheid van Penningmeester Dominicus de Vries, die acht 
jaar zijn inzet aan het bestuur geleverd heeft. Hiervoor kreeg hij de zilveren 
verenigingsspeld na  een optreden door de collega bestuursleden. Roelof Martens heeft 
nu de penningen onder zijn beheer. Na de pauze vertelde Pascale Drijfhout van 
Horses2fly over hun bedrijf met internationaal paarden transport.  
De voorjaarsactiviteit was in april bij Jan en Susan Bouwman, waar we een leerzame en 
leuke dag hadden. 
In oktober gingen we weer samen op reis met een volle bus naar Hengstenhouderij 
Bosma te Kollumerzwaag, het Fries Landbouwmuseum te Goutum en Wiepke vd 
Lageweg te Bears. Het is super hoe gastvrij we bij al de bovengenoemde adressen 
werden ontvangen. 

 

De jaarlijkse wedstrijd stond al op onze activiteiten kalender, maar…. bij 
het afwegen van de kosten en de vele werkzaamheden voor een steeds 
kleiner aantal deelnemers kwam de gedachte naar boven dat dit niet in 
balans was. Door contact te zoeken met CH Gorredijk , die  tegen dezelfde 
problemen aan liepen hebben we besloten om de wedstrijd dit jaar samen 
te voegen met die van CH Gorredijk. Dat betekent dat de selectiewedstrijd 
plaats vindt op het terrein bij Loevestein, in het weekend van 14, 15 en 
16 juni. Wij zullen daar hulp bieden en hopen, zo nodig, ook weer een 
beroep op onze vrijwilligers te kunnen doen. Het aantal 
selectiewedstrijden in het noorden neemt af, dus zorg dat je er bij bent! 

!!!Alrako Dressuur en KFPS men-wedstrijd!!! 
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Voorjaarsactiviteit op zaterdag 6 april 2019 

Zoals u van ons gewend bent, is er weer een leerzame voorjaarsactiviteit 

georganiseerd. Deze keer zijn we te gast bij Stal fan’e Kadijk, waar Tjalling de 

Boer zijn pas goedgekeurde dekhengst Teun 505 op stal heeft staan en ons zal 

tonen. Ook zal hij vertellen over keuringsklaar maken en wat de eigenaar aan 

voorbereidingen kan treffen.  

Janna Kroes neemt ook een deel van het programma voor haar rekening met een 

verhaal en praktische voorbeelden van de Bowen therapie. We gaan uit van een 

interactief samenzijn, waar ook weer gezorgd wordt voor een lekkere lunch en 

gezelligheid. Opgeven z.sp. m. bij Maaike Herder via mail of 06 83404888. Precieze 

informatie ontvangt u na opgave. 

 

Studiegroep: 

 

De afgelopen periode zijn er nogal veel nieuwe leden bij onze fokvereniging gekomen. 

Van een aantal is bekend dat zij graag aansluiten bij de studieclub. Aanmelden hiervoor 

kan bij Trijnie Duin (06 54611732)  of Annemieke Elsinga (06 30510980). Kosten 10 

euro pp in de pot (wordt weer aangevuld als het op is). De avond op 13 febr. jl stond in 

het teken van de aangewezen jonge hengsten. Ids Hellinga gaf in het dorpshuis te 

Nijeholtpade aan een grote groep geïnteresseerden inzicht in de afstammeling en 

bijzonderheden in de familielijn.  

Wij feliciteren: 

 

De kampioenen van fokdag 2018: 
Fam Wijnstra uit Daarle met Wyze Dame W fan de Piksen, Algemeen Kampioen en 

kampioen driejarige merries 

Fam de Jong uit Katlijk met Wyfke fan’t Skar reserve algemeen kampioen en reserve 

driejarigen 

Fam Wever uit Langezwaag met Irma W, beste merrieveulen 

Fam Elsinga Roos uit Nijeholtpade met Gravier fan Friesburg, beste hengstveulen 

Fam Okkema uit Siegerswoude met Diana Hinke fan de Mersken, jeugdkampioen 

Fam Akkerman uit Rotsterhaule met Filippina fan Hindrik’s Hiem reserve jeugd 

Fam Visser uit Lunteren met Joy M, kampioen vier jaar en ouder 

Stal Jede uit Vledder met Eke Marieke, reserve vier jaar en ouder 

Fam Akkerman uit Rotsterhaule met de titel Beste fokker uit de regio 

Grietsje vd Wal met de titel beste jonge fokker 

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

Resultaten Hengstenkeuring 2018 

Fam. B. Brouwer met de door hen gefokte kampioen oudere hengsten Alwin 469. 

Fam. Age Okkema met de reserve kampioen oudere hengsten én jongste preferent 

verklaarde hengst Tsjalle 454  
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De eigenaar van een dekhengst goedgekeurd vanaf dekseizoen 2019 en lid van onze 

fokvereniging: Teun 505 eigenaar Tjalling de Boer en Ulbe 506 (mede-) eigenaar Germ 

Aize Bouma. 

 

Van de jonge hengsten die nu aangewezen zijn voor het centraal onderzoek hebben de 

volgende namen een link met onze fokvereniging: 

Cat no 1: Robyn O, fokker Oosterloo/ Bakker, (mede-) eig. G.A. Bouma 

Cat no 11:Zander, fokker/ eig. fam. Visser Spier 

Cat no 28: Zeeger T. fan e boppelannen, fokker fam. Tjeerdsma Drogeham, eig. fam  

Age Okkema 

Cat no 37:   Zorro B, fokker W. Boonstra  Ureterp 

Cat no 52:   Wibald Z, (mede-) eig. L. Mellema Beetsterzwaag 

Cat no 53:   Wouter van Schafer, fokker mevr. Schafer Zwolle 

Cat no 89:   Berend fan’t Alddjip, (mede-) eig. Piet Sibma Rottum 

Cat no 103: Bernhard P, fokker A. Pen Blesdijke  

Cat no 188: Atse fan it Skar, fokker/ eig. fam. F. de Jong Katlijk 

Cat no 279: Charlievan’t Wolske Veld, eig. fam Age Okkema Siegerswoude 

Er zijn nog veel meer successen gehaald het afgelopen jaar, ook in de sport! 

We wensen iedereen heel veel succes bij het vervolgtraject! 

 

Jonge Fokker van onze fokvereniging 

Net als alle verenigingen heeft het KFPS te maken met vergrijzing. Samen met  Jong 
KFPS is er een leuk initiatief bedacht om de jonge fokker te stimuleren. De 
keuringsresultaten van  fokproducten die op naam staan van een lid van (Jong) KFPS 
kunnen een gratis dekking opleveren aan het eind van het keuringsseizoen. Onze 
fokvereniging sluit hier al drie jaar bij aan, door een eigen jonge fokker (max. 35 jaar) 
te eren met een mooie wisselbokaal. Twee jaar won een lid van onze fokvereniging 
de landelijke wedstrijd, te weten Jildert Herder (2016) en Antoinette Michel Jansen 
(2017). Vijf jonge leden hebben zich in 2018 opgegeven. Helaas ging één van de 

veulens al voor de keuring dood en een ander veulen was kreupel en kon niet naar 
de keuring. Er bleven nog drie over: Annet van der Steege, Jildert Herder en Grietsje 
van der Wal. Het veulen van Grietsje was op vrijdag op de keuring en ontving een 
eerste premie. Jildert had een tweede premie veulen en een tweede premie ster 
driejarige en Annet had een tweede premie veulen. Grietsje was afwezig om een hele 
mooie reden: ze was net moeder geworden van een dochter. Op de fokdag werden 
de aanwezige twee met een rozet en bloemen beloond, maar de uiteindelijke 
winnaar van de wisseltrofee is Grietsje vd Wal geworden.  
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Marten Pelleboer voorzitter   tel: 06 55736931               
Roelof Martens  penningmeester  tel: 06 55765237 
Maaike Herder Brouwer secr.   tel: 06 83404888 
Hanny van Wijncoop lid   tel: 06 11106253 
Rudolf de Jong lid     tel: 06 30410204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 2019: 

 

Maandag 18 maart: Jaarlijkse Ledenvergadering in Dorpshuis De Bult te 
Ter Idzard, agenda en notulen 2018 bijgevoegd. Aanvang 20.00 uur 
 
Zaterdag 6 april: Voorjaarsactiviteit bij Stal De Kadijk van Tjalling de Boer, 
Kadijk 14, Sint Johannesga, met als onderwerp wat kan de fokker doen ter 
voorbereiding van het keuringsklaarmaken? Wat doet de trainingsstal daarna 
en hoe kunnen we de paarden beoordelen? Janna Kroes is hier ook een 
dagdeel aanwezig met uitleg over de Bowen therapie, niet alleen theoretisch 
maar ook praktisch. 

   maandag 20 mei : Regiovergadering (samen met Greidhynder) in dorpshuis 
De Bult te Ter Idzard. agenda: zie Phryso 
 
14, 15, (16 alleen pony’s) juni: Selectie Alrako Dressuur en KFPS 
menwedstrijd te Gorredijk, in samenwerking met CH Gorredijk 
 
Vrijdag 16 augustus: Voorkeuring (veulens, met toelichting door de jury) 
en Pavo Fryso dressuur 
Zaterdag 17 augustus: Fokdag en Pavo Fryso tuigen 

 

 
 

tel:06
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Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o.  

op maandag 18 maart 2019. 
 

Plaats: Dorpshuis De Bult,  Ter Idzard. 
Aanvang: 20.00 uur  
  
 

Agenda vergadering 
1. Opening en vaststellen agenda 

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

3. Mededelingen/ingekomen stukken: 

-resultaten hengstenkeuring 
-De Twaalf 

4. Jaarverslag Penningmeester 

5. Verslag kascommissie: Johanna Menger en Anja Roos 

6. Jaarverslag secretaris 

7. Wisselprijs voor fam Wijnstra uit Daarle met Algehele Dagkampioen 2018 

Wyzedame W fan de Piksen 

 

8. Verkiezingen: 

a. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet herkiesbaar: Maaike Herder- Brouwer secretaresse 
 

Het bestuur draagt voor als haar opvolger:  Afke Zandvliet - Elshof te Langezwaag. 

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 Johanna Menger) 

9. Rondvraag  

10. Pauze  

11. KFPS inspecteur Louise Hompe legt de werking uit van het computerprogramma 

waarmee een fokker op zoek kan gaan naar de juiste dekhengst bij zijn merrie door 

verbeterpunten in te voeren. 

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

op dinsdag 20 maart 2018. 
Plaats: Dorpshuis De Bult,  Ter Idzard. 
Aanvang: 20.00 uur  

Afgemeld: Rein Hettinga, Geralt Pots, Arie Bouwman, Jelly Veltman, Siebrand Haagsma, Jeltsje 
Reijenga, Henk Brinksma, Diana vd Wal, Margje Tiesema, Frans ter Schure, Afke en Toon Wever, 
André Halman. Aanwezig: 40 personen 
 

Agenda vergadering 
1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter met extra aandacht voor de 

voortgang van de studiegroep olv Annemieke, Herma, Trijnie en Jelly; de drie 

bedrijven Maatman, Kemper en vd Akker die onze fokvereniging vrijblijvend 

ondersteunen en voor de ontwikkelingen betreffende dierwelzijn, Centrale Nationale 

Database (I&R) en de nieuwe EU fokkerijverordening. 

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

opmerkingen goedgekeurd. 

3.Mededelingen/ingekomen stukken:-De Twaalf: -Uitlopen van rubriek 3jarigen op 

meerdere fokdagen. Jury wijst naar de organisatie en omgekeerd.  Ringmeesters van 

Wolvega zijn bij Rein Hettinga geweest voor overleg.  Duidelijk is dat de ringmeesters 

meer daadkracht zullen moeten tonen. Het voorstel om toegang tot het verplicht 

rondstappen te weigeren als men niet op tijd bij de ring is, lijkt niet de oplossing. Dan is 

een betere benadering: te laat bij de ring = geen toegang tot de keurings ring! Zorg dat 

alle banen op tijd blijven, zodat ook de voorbrengers zich aan het schema kunnen 

houden. Zorg samen met jury, ringmeesters en voorbrengers voor een strenger tempo 

dat recht doet aan het keurings verloop. Op het achter terrein zal geluidsversterking 

komen.-Na evaluatie van de veulenkeuringen blijkt dat de groep 2e premies erg groot is, 

met weinig uitschieters naar boven en naar beneden. Hier wil de jury verandering in 

brengen. Een veranderpunt is dat de punten voor het onderdeel ontwikkeling vervalt en 

dat daar kwaliteit beenwerk voor in de plaats komt. Ook moet de eerste stapronde van 

merrie met veulen door 1 persoon worden gedaan. De opmerking uit de zaal: om de 

stap/ beenwerk goed te beoordelen zou er een harde ondergrond aanwezig moeten zijn. 

Verder wil men toezien of de juiste merrie bij het veulen in de ring loopt door 

chipcontrole. ( Vraag: Hoe nodig is dit?)-De laagdrempelige keuringen komen te 

vervallen en ook de keuring voor opname/ graadverhoging na IBOP of ABFP test vervalt. 

Cijferkaarten worden pas definitief na CK.-Voorzitter van de Twaalf is nu Karin 

Hendriks.-Groningen Drenthe organiseert geen Alrako wedstrijd meer. -Afspraak met 

alle fokverenigingen: 1 januari van het lopende jaar wordt gehanteerd als  peildatum 

voor deelname kampioensring. -Data vastgelegd: Alrako dressuur en KFPS 

menwedstrijd op zondag 8 juli; Fokdag 17 en 18 augustus.-Het stamboek wil graag input 

vanuit de leden, opmerkingen/ suggesties welkom! 
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4. Jaarverslag Penningmeester: Dominicus de Vries doet voor de laatste keer verslag van 

het afgelopen boekjaar. Het saldo is € 4000  lager dan het jaar ervoor. Verklaarbaar door 

extra jubileumkosten, aanschaf partytenten en baanborden en vrijwilligersavond. Door 

het toegenomen aantal leden zijn de inkomsten aan contributie gestegen. Ook meer 

adverteerders en de verloting heeft meer opgebracht dan het jaar ervoor. Kortom: een 

goed resultaat! 

5. Verslag kascommissie: Rein Hettinga en Johanna Menger. Johanna geeft aan dat de 

boekhouding keurig voor elkaar was en geeft de penningmeester decharge. 

6. Jaarverslag secretaris: een lang verhaal met veel activiteiten en namen. 

7. Wisselprijs voor Beitske van ‘t Oostende, fokdag kampioen 2017, eigenaar Fam. H. 

Brinks en een bloemetje bij de felicitatie. 

8. Verkiezingen: 

a. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: Hanny van Wijncoop. Met applaus aangenomen.  
Aftredend en niet herkiesbaar: Dominicus de Vries (penningmeester) 

                    Het bestuur draagt voor als zijn opvolger: Roelof Martens uit Uffelte. Deze heeft    
        zich voor een periode van vier jaar beschikbaar gesteld. Zijn benoeming wordt    
        met applaus ondersteund. 
 b.Nieuw Kascommissielid: (aftredend Rein Hettinga): Anja Roos biedt zich hiervoor     
 aan. 

9. Alrako vacature: Jelly Veltman is hiermee gestopt. Judith Heida is nu als enige 

afgevaardigde van Wolvega. Graag nog een vervanger van Jelly! Voor de inzet van 

Jelly is er een bloemetje.  

10. Rondvraag: Geen 

11. Afscheid Dominicus: De bestuursleden hebben een toneelstukje opgevoerd voor de 

scheidende penningmeester. 

12. Pauze  

13. Pascale Drijfhout geeft een kijkje in hun bedrijf Horses2fly.  

Dit export bedrijf is  gestart in 2014 door Alex Nijboer en Pascale Drijfhout te Jistrum 
met nu 70 boxen in 12 verschillende compartimenten, 10 zandpaddocks, 2 
graspaddocks, een overdekte stapmolen (snelheid 6 km/uur) eb en vloed rijbaan en 
een wasplaats. Paarden die naar een buitenland worden verkocht vliegen na de 
periode van quarantaine vanaf Luik, Brussel of  Frankfurt en een enkele keer vanuit 
Amsterdam. In de meeste gevallen is het een toestel zonder passagiers. Een paard 
heeft 70 cm ruimte in de container box. Paniek komt het meeste voor bij een 
zijwaartse beweging van de container tijdens het laden. Export landen waar paarden 
naar toe gaan, zijn: Amerika, Canada, Mexico ( was ongeveer 2 jaar dicht ivm fraude, 
nu weer open en regelmatig worden weer 30 Friezen naar Mexico geexporteerd!). 
China (is sinds 2 weken gesloten), Pakistan, Chili, Costa Rica en Taiwan. Kosten: 
€5.500 voor een ruin naar Amerika; €9000 naar Costa Rica en €5200  naar China. 

14. Sluiting: Pascale ontvangt een bloemetje voor het heldere verhaal waarna de 
voorzitter de vergadering sluit. 


