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Jaarverslag over 2019 van fokvereniging 
”It Fryske Greidhynder” 
 
 
De ledenvergadering van Fokvereniging It Fryske Greidhynder is gehouden op vrijdag 1 
maart 2019 in Café De Post te Aldeboarn. Door het bestuur is Coby Kruis  voorgedragen als nieuwe bestuurslid 
en zij is bij acclamatie verkozen. Bart Aerts is afgetreden als bestuurslid en werd bedankt voor zijn ongelofelijke 
inzet in de jaren dat hij in het bestuur zat. Na afloop van de vergadering gaf Hinke v/d Werf een boeiende 
weergave van haar deelname aan de Mongol Derby in Mongolië. Erg indrukwekkend. 
 
De bestuurssamenstelling van onze vereniging ziet er na de ledenvergadering  als volgt uit: 
Helga Flapper Voorzitter 
Petra Boersma Secretaris 
Sjoerd Veenstra Penningmeester 
Coby Kruis Lid 
Evelien Duin Lid 
René Rinsma Lid 
 
Het jaar 2019 begon traditiegetrouw  met de hengstenkeuring in het WTC te Leeuwarden. Drie prachtige dagen 
volop genieten van de jonge en oudere hengsten. Groot succes voor  Jurre 495 die voor de 3e keer Algemeen 
kampioen is geworden. Bovendien kregen een aantal leden van onze fokvereniging een jonge hengst 
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. 
 
Enkele weken na de hengstenkeuring hielden we bij Stal Henswoude ieder jaar de nabespreking van de 
aangewezen jonge hengsten. Dit jaar waren Harrie Draaijer en Frenk Jespers van de engstenkeuringscommissie 
bereid gevonden een presentatie te geven. Het was een mooie, leerzame avond waar Harrie en Frenk aan de 
hand van foto’s de hengsten en hun afstamming bespraken. 
 
In november, januari en maart werd een drietal dressuurclinic’s van Laura Zwart georganiseerd, waar 
veel animo voor was. De clinics werden afwisselend gehouden bij Stal “Fan ‘e Butemare” van Laurens 
van der Meer en Sjoerd Veenstra en vanwege gezondheidsredenen bij Laura Zwart thuis. De aanwijzingen en 
tips van Laura Zwart werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. 
 
De fokdagen vonden plaats op vrijdag 26 tot en met zondag 28 juli 2019 op het terrein 
van het FCD te Drachten. Het aantal aangemelde paarden was iets hoger dan de afgelopen jaren, maar helaas  
door het hete weer waren er ook meer afzeggingen dan normaal. Het hete weer noopte het bestuur het gehele 
programma, evenals vorig jaar, aan te passen. Het programma startte vroeg in de ochtend, zodat alles voor het 
heetst van de dag afgerond kon worden. 
Door de medewerking van alle betrokkenen kon gelukkig het gehele programma, uitgezonderd het showblok, 
doorgang vinden. Bij de 3-jarige konden dit jaar twee eerste premies worden toegekend. Eén van deze twee 
merries, Amelie, van fam. Russchen ging er met de titel Algemeen Fokdag kampioen vandoor. 
De kwaliteit zat bij de driejarigen in de breedte wel goed, want 38% van de 3 - jarigen kon als stermerrie naar 
huis! Ook kwaliteit van de jeugd en de oudere stermerries was goed. Uit deze laatste rubriek kwam ook de 
Algemeen Reserve kampioen, Tialda H van de familie Haaijer. 
 
Op de Centrale Keuring lieten de paarden van It Greidhynder zich van hun beste kant zien. Zowel bij de 
sportonderdelen als bij de keuring zijn zeer goede resultaten behaald. Maartje van Bangazathe 
(fokker/eigenaar D. Reijding)  is model verklaard tijdens de CK. 
 
Een workshop, waarbij je zelf een halster, paardensierraad, frontriem of zadelsieraad kon maken, vond op 30 
oktober plaats in de kantine van manege “Onder de linde” in Beetsterzwaag. Er werd onder het genot van een 
hapje en een drankje flink geknutseld en iedereen stond versteld van zijn/haar eigen kunsten. 
 
Op Tal is weer een aantal malen uitgebracht om verslag te doen van een aantal evenementen, 
bezoeken aan leden en om de leden op de hoogte te brengen van de diverse 
activiteiten. Dat laatste gaat zoals verwacht steeds meer via de sociale media en dat 
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zal in de toekomst meer en meer het geval zijn. De berichten op deze media wordt 
verzorgd door Sanne Jellema. De website is opnieuw vormgegeven en wordt beheerd door Rene Rinsma.  Op 
Tal werd samengesteld door Helga Flapper, Janke Steenbeek, Evelien Duin en Coby Kruis. De opmaak van Op 
Tal en de fokdagcatalogus is uitbesteed. 
 
De feestavond vond dit jaar plaats bij Stal “De Mersken” van fam. Okkema in Siegerswoude. Zo’n 70 leden 
hebben hier heerlijk gegeten van een stamppotbuffet en genoten van de hengsten van Stal “De Mersken” en 
de Pas de Deux verzorgd door Harmina Holwerda en Henny Roffel.  
De kampioensprijzen zijn uitgereikt en de kampioenen en de reservekampioenen ontvingen naast een 
kampioensbord een bos bloemen en een mooie foto. De foto’s zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Karin 
Sevink. Helaas waren een aantal eigenaren van kampioenen niet aanwezig om de prijzen in ontvangst te 
nemen.  
 
De commissie Fokker van het jaar bestond uit Evelien Duin, John Pragt en Bote van Balen. Evelien Duin nam 
afscheid van de commissie. Het bestuur heeft Ella Wiersma bereid gevonden plaats te nemen in de commissie. 
Tijdens de feestavond heeft de commissie de familie Kruis uit Heeg uitgeroepen tot fokker van het jaar.  
 
 
 


