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Voorwoord
Zou het dan toch kunnen?? Een normale fokdag en dan ook nog wel onze
70ste fokdag!
Ondanks de strenge “Covid-19” voorwaarden konden we hebben we de
afgelopen twee jaar gelukkig toch een veulenkeuring en de 69ste fokdag
kunnen organiseren bij ’t Swaerte Paert in Hemrik.

Gelukkig zijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in rap tempo
naar beneden gegaan en zijn alle restric�es verleden �jd. Al moeten we met
z’n allen soms nog wennen aan de terugkeer van ons vrije leven. Op de goed
bezochte ALV hebben we samen besloten dit jaar de fokdag in Wergea bij WB
stables op het zand te houden.

We zijn al weer druk met de voorbereidingen voor onze 70 ste fokdag. Dit
jaar voor ’t eerst in Wergea bij WB stables op het zand. De fokdagen vinden
dit jaar plaats op vrijdag 29 juli 2022 en zaterdag 30 juli 2022. Op zondag 31
juli vindt de selec�ewedstrijd voor de Horses2Fly outdoor-mencompe��e
plaats bij de Sanninghoeve in Oudega. Net zoals vorig jaar zullen de veulens
alleen op de vrijdagmiddag gekeurd worden met aansluitend het kampioen-
schap merrie- en hengstveulens. Op zaterdagavond vanaf 18.00 uur wordt,
eveneens in Wergea, de selec�ewedstrijd voor de Pavo/Fryso Bokaal dressuur
verreden.

Het inspireerde bestuur en fokdagcommissie om dit jaar weer een tuig-
rubriek voor onze leden uit te schrijven, naast de rubrieken bestgaand
rijpaard. We misten de strijd onder onze leden �jdens de fokdagrubrieken
tuigen. We proberen het gewoon nog een keer en hebben deze rubriek dit
jaar weer uitgeschreven onder het motto: De aanhouder wint. Dus schroom
niet en doe mee!

Dit jaar willen we ook s�lstaan bij de jeugd; Vanuit de enquête die we onder
de leden hebben gehouden en waarvan de uitkomsten gepresenteerd zijn
�jdens de ALV, werd hierom gevraagd. We hebben speciaal hiervoor een 3-tal
rubrieken uitgeschreven. Meer informa�e kunt u in deze Op Tal terugvinden.
En omdat het een jubileum fokdag is hebben we een heus Greidhynder
Kampioenschap voorbrengen in de lange lijnen uitgeschreven. Dus zet je
beste beentje voort, dan wordt jij misschien onze kampioen!
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Verderop in deze Op Tal vindt u het vraagprogramma voor de 70ste fokdag
van It Fryske Greidhynder. We hopen op een groot aantal deelnemers, zodat
we er een prach�ge fokdag van kunnen maken! Dat kunnen wij niet alleen,
daar hebben wij u allen als leden van it Fryske Greidhynder voor nodig. Wij
rekenen op u!

Een andere opmerking vanuit de enquête was dat er behoe�e was aan een
studieclub. Zoals u hebt kunnen lezen via de mail, hebben we dit ook opgepa-
kt. Op 3 juni zal de 1e bijeenkomst van de studieclub plaatsvinden.
We zijn blij te kunnen vermelden dat we Ilja van der Meulen bereid hebben
gevonden om de opmaak voor de Optal voor haar rekening te nemen. Voor u
ligt het eerste exemplaar van haar hand!

Laten we er in 2022 samen een leuk jubileumjaar van gaan maken!
Wij hebben er in elk geval zin in!

Het bestuur



Foto: Karin Sevink



Foto: Karin Sevink
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Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat wij, er vanuit gaande dat Corona geen
roet in het eten gaat gooien, dit jaar onze 70ste fokdag zullen organiseren. Mocht
Corona wel een rol gaan spelen dan zullen wij u hierover �jdig informeren via de
mail, zullen de geldende protocollen o.a. terug te vinden zijn op onze website en
conformeren we ons uiteraard aan de dan geldende regels . Wij hebben er zin in
en hopen dit jaar een “ouderwetse” fokdag te kunnen organiseren.

Op vrijdag 29 juli 2022 en zaterdag 30 juli 2022 zal de fokdag plaatsvinden op het
buitenterrein (zandbaan) van WB Stables in Warga. Veulens worden gekeurd op
vrijdag 29 juli met aansluitend de kampioenskeuring hengst- en merrieveulens.
Overige kampioenschappen vinden allemaal plaats op zaterdag.*
Zaterdagavond 30 juli 2022 vanaf 18.00 uur zal de selec�ewedstrijd voor de PAVO/
Fryso bokaal verreden worden op de buitenzandbaan van WB Stables te Warga.

De menselec�ewedstrijd voor de Outdoor Compe��e zal zondagmorgen 31 juli 2022
plaatsvinden op het buitenterrein van de Sanninghoeve in Oudega.

In het kader van ons jubileum hebben we dit jaar voor de jeugd een paar leuke
rubrieken uitgeschreven. Want…… wie de jeugd hee�, hee� de toekomst!
We hebben een voorbrengrubriek en een rubriek onder het zadel. In beide rubrieken
zijn verschillende prijzen te winnen o.a. voor de beste combina�e, het schoonste
geheel en een s�jlprijs. Meer info hierover vindt u verder in de Op Tal.

Daarnaast schrijven we dit jaar een nieuw kampioenschap uit:
het Fryske Greidhynder kampioenschap in de lange lijnen voor merries, hengsten
en ruinen. Wie wordt de 1e kampioen van dit bijzondere kampioenschap?

- Opgavevoor deelnameaan dekeuring is alleen mogelĳk via desite
van het KFPS!

- Veulens worden alleen op vrijdag 29 juli ‘s middag gekeurd met aansluitend de
kampioenskeuring hengst- en merrieveulens. Overige kampioenskeuringen vinden
plaats op zaterdag 30 juli.- Er wordt gekeurd op �jd.

- Opgavemiddagprogramma via demail aan: Petra Boersma
(petra.itfryskegreidhynder@outlook.com)

Onder vermelding van rubriek, naam paard, afstamming paard, geboortedatum
paard, eigenaar paard, naam rijder/menner/voorbrenger. Voor de jeugdrubrieken
graag ook de lee�ijd van de voorbrenger of ruiter/amazone doorgeven en de
scho�hoogte van de pony.

-ORGANISATIE -

It sil wer heve!
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* Van alle rubrieken zijn de beide hoogstgeplaatste paarden met tenminste een 1e
premie gerech�gd deel te nemen aan de kampioenskeuring. Kampioenschap veulens
vindt plaats op vrijdag en van de overige rubrieken incl. dagkampioenschap op de
zaterdag 30 juli. Eigenaar moet lid zijn van It Fryske Greidhynder vanaf peildatum 1
januari 2022 of langer om deel te kunnen nemen aan de kampioenskeuring. Eigenaar,
zoals vermeld in de fokdagcatalogus, is hierin leidend.

Verderop in OpTal vindt u het vraagprogramma voor de fokdag van 2022.

Sluitingsdatum vooraangifte fokdag is26 juni 2022!
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~ NIEUWNIEUW NIEUWNIEUW NIEUW~
Ter gelegenheid van de 70ste fokdag hebben we gemeend de jeugd meer te
betrekken en te enthousiasmeren voor de fokdag. We hebben gemeend hiervoor een
3 tal jeugdrubrieken uit te schrijven. Als de voorbrenger/ruiter/amazone of de pony/
het paard op enige wijze een connec�e hee� met een lid van it Fryske Greidhynder,
dan kun je mee doen; dus kom in ac�e en geef je op!
En……. Meedoen is gra�s, en ook de toegang is gra�s, dus neem daarom jouw heit,
mem, pake, beppe, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes mee naar de fokdag
van it Fryske Greidhynder. Wie weet zien ze jou wel kampioen worden……

Aanvullende informatie jeugdrubrieken
Voorbrengenvan pony/paard
In deze rubriek gaan we op zoek naar de allerbeste en mooiste pony/paard binnen
ons fokgebied. Je mag deelnemen met een pony, maar ook met een Fries paard.
Tijdens deze rubriek is het de bedoeling dat je de pony/het paard aan de hand voor-
brengt aan een hoofdstel/halster.
Er zijn 3 prijzen te winnen:
• De prijs voor de beste combina�e: De voorbrenger in combina�e met de pony/het

paard
• De prijs voor de beste voorbrenger: wie brengt zijn/haar pony/paard het beste

voor.
• De prijs voor het mooiste geheel: wie hee� de pony/het paard het mooist gepimpt

en is zelf ook het mooist versierd?

(NB. houd met het versieren wel rekening met het dierenwelzijn)

Bestgaandrĳpony’s/paarden jeugdt/m 16 jaar
(zowel geregistreerd als ongeregistreerd)

Deelnemers dienen de pony/het paard onder het zadel voor te stellen.
Op aanwijzing van de jury dienen de drie basisgangen zowel linksom als rechtsom
getoond te worden.

Ook hier zijn er 3 prijzen:
• De prijs voor de beste combina�e: welke pony/paard presenteert zich als beste?
• De s�jlprijs: Welk pony/paard wordt het meest vriendelijk voorgesteld?
• De prijs voor het mooiste geheel: wie hee� de pony/het paard het mooist gepimpt

en is zelf ook het mooist versierd? (NB. houd met het versieren wel rekening met
het dierenwelzijn)

Wie de jeugdheeft, heeft de toekomst…..
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~ Clinic Aat van Essen~
Blij en enthousiast zagen we de aankondiging voor
een Clinic van Aat van Essen voorbij komen. Direct
heb ik Nicky met ons paard Quinty opgegeven.
Gerard lukte het helaas niet die dag om deel te
nemen wegens andere “verplich�ngen”.

Zaterdag 27 november zijn we afgereisd naar Stoeterij
Het Swarte Paert te Hemrik voor deze clinic van Aat
van Essen. Wij waren de hekkensluiters van deze dag.
Het liep iets uit omdat iemand eerder op de dag te
laat aanwezig was voor haar/zijn les. Geen probleem,
Evelien had koffie voor ieder geregeld. Even een
bakje, gezellig even bijkletsen (zoveel mensen treffen
we in deze “corona-�jden” ook niet).

Tijdens het koffiedrinken ook even gekeken naar een andere amazone die aanwijzin-
gen kreeg van Aat. Hierna rus�g gezadeld en ingestapt in de mooie grote bak. Quinty
komt niet zo vaak van huis, dus is dit ook weer een mooi leermoment. Hierna is Nicky
aan de beurt. Na even voorstellen, vragen naar niveau en de vraag wat Nicky graag
wil leren/bereiken vandaag gaan ze
los. Simpel (nou ja, simpel?!) starten
met de basis, nageeflijk, aan been,
lengtebuiging in zowel stap, draf en
galop.

Consequent zijn bij overgangen, niet
eerder wegstappen nadat Quinty echt
nagee�, en in alle andere overgangen
idem dito. Voorwaarts houden in alle
overgangen ook in de overgangen
terug. Paard met de binnen teugel
losmaken, niet terugwerken met de binnenhand dus hand opzij en niet rich�ng je
heup. Echt de basis, wat natuurlijk al�jd het belangrijkste is en blij�. Ook gaf Aat mij,
als vaste instructeur van Nicky, aanwijzingen en �ps om mee aan de slag te gaan.

22 januari werd er een 2e clinic van Aat georganiseerd door It Fryske Greidhynder.
Hier hoefden we niet over na te denken en hebben we Nicky en Quinty direct weer
opgegeven. Deze clinic hebben zowel Gerard aangespannen en Nicky onder het zadel
deelgenomen.
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Gerard was voor Nicky aan de
beurt en had hiervoor zijn tuig-
paard Kennedy meegenomen.
Aat ging zelf even op de bok
aan de leidsels om te voelen
hoe en wat.

Ook kon hij hierdoor mooi laten
zien wat hij precies bedoelde.
Gerard kreeg goede �ps, zoals
meer controle over het tempo,

lengte buiging, strengere ophouding daarna ontspannen, lang laag op eigen benen
laten lopen en klein laten stappen. Ook hier de basis weer goed aan de orde.
Gerard is na de les erg enthousiast en wil over 14 dagen wel weer.

Hierna is het �jd voor de les van Nicky, deze keer weer als hekkensluiter. Ze beginnen
te rijden en Aat is erg blij en enthousiast, roept naar mij dat ik erg trots mag zijn op
Nicky. Ze hee� haar huiswerk uitstekend gedaan en is erg goed bezig. Ook deze les
weer echt goed stelling vragen, naar voren blijven rijden. Ook moet ze blijven licht-
rijden in zowel de overgang voorwaarts als terug, goed in het ritme blijven. Ook nu
weer met een posi�ef gevoel de les gereden en genoeg huiswerk meegekregen.

Ik ben blij dat er nog zulke instructeurs rondlopen, die niet gaan voor zo snel mogelijk
scoren om te kunnen promoveren. Durven te zeggen wat er niet goed gaat en wat
wel goed gaat. Het is al�jd erg belangrijk om de basis goed voor elkaar te krijgen,
hebben en te houden. Dit wel op een eerlijke, respectvolle manier naar je paard.
Kijk en voel wat jij zelf aan het doen bent. De meeste (bijna alle) fouten zijn ruiter/
rijders fouten. Blijf kri�sch op jezelf en geef je paard de kans om het te begrijpen en
zich te ontwikkelen. Hiermee kom je het verste en hee� zowel je paard als jijzelf het
meeste plezier, en dat is toch wel het allerbelangrijkste!?!?.

Fokvereniging It Fryske Greidhynder, Evelien bedankt voor het organiseren van deze
leerzame clinic. We Kijken uit naar de volgende.

Stoeterij het Swarte Paert bedankt voor het mogen
gebruik maken van jullie mooie accommoda�e.

Helen Rijks.
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DressuurkampioenschapFrieschpaard
Het ALRAKO KFPS Kampioenschap Dressuur voor Friese paarden is niet meer weg te
denken uit de hippische agenda. De landelijke compe��e (klasse B tot en met ZZ-L)
is een ini�a�ef van de fokverenigingen, met als doel het gebruik van Friese paarden
onder het zadel te blijven s�muleren en naar een hoger niveau te �llen. De selec�e-
wedstrijden worden door het gehele land gehouden. Los van elkaar organiseerden
de fokverenigingen al verschillende wedstrijden. Het Friese paard kwam in de
dressuursport langzaam aan opze�en. Momenteel is binnen het Friese ras dressuur
onder het zadel de grootste en snelst groeiende tak van sport. Bovendien kan de
Fries landelijk de compe��e ook aan met de andere rassen. We zien dat het niveau
van ruiters en paarden groeit, niet alleen in de breedte maar ook in kwaliteit.
Toch is er behoe�e aan een “eigen” dressuurfeest. Ieder stamboek hee� een eigen
wedstrijdprogramma voor haar leden, dus waarom zou het KFPS daar niet in mee
kunnen gaan.

Alle ruiters met een KNHS startkaart en een KFPS geregistreerd Fries paard
kunnen meedoen aan de dressuurcompe��e. De finale werd sinds 2002 gehouden in
Kootwijk en de laatste jaren in Ermelo. Bovendien is er een officiële Subtop wedstrijd
voor combina�es die met hun Friese paarden de overstap hebben gemaakt naar de
gespecialiseerde dressuursport van ZZ-zwaar tot en met de Grand-Prix. Dit is een zeer
waardevolle aanvulling gebleken. Het gee� aan dat de ontwikkeling van het Friese
paard in de top van de dressuursport niet s�l staat. Sinds 2014 is er voor het eerst
een wedstrijd afdelingsdressuur uitgeschreven, het werd een groot succes.
We hopen op nog meer deelname van vier- en zestallen.

Kijk voor informa�e en reglementen op: www.dressuurkampioenschapfriesch-
paard.nl

POST-KOGEKO transportgroep uit Maasdijk was in de periode 2006-2014 hoofd-
sponsor voor het dressuurkampioenschap. In 2015 was recrea�epark De Grasdijk uit
Nederweert onze hoofdsponsor. Vanaf 2016 is er een nieuwe Hoofdsponsor Alrako
uit het Friese Kootster�lle en dus is er een nieuwe naam:
ALRAKO KFPS Kampioenschap Dressuur

Zie op volgende bladzijde de wedstrijdkalender voor 2022
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Voor al onze wedstrijden geldt, controleer goed of de betreffende wedstrijd
doorgaat of eventueel verzet wordt ivm de Covid maatregelen.
Dit wordt gepubliceerd door de wedstrijd gevende organisa�e en op onze FB site.
Wedstrijden onder voorbehoud, ivm pandemiemaatregels! Aanmelden: MijnKNHS.nl
of anders vermeld. Graag zoveel mogelijk contact via E-mail.

FINALEERMELOZATERDAG18SEPTEMBER2022 OPUITNODIGING
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~Horses2fly KFPSOutdoor Mencompetitie ~
De outdoor mencompe��e is in 2007 in het leven geroepen als compe��e voor
uitsluitend Friese paarden. Er is een groeiende belangstelling voor de mensport
en het Friese paard is bij uitstek geschikt voor deze tak van sport. In de loop van de
jaren zijn er steeds meer Friese paarden te zien op reguliere menwedstrijden en ook
op het hoogste niveau vallen de Friese paarden op. Ook in de Horses2fly KFPS
mencompe��e neemt het deelnemers aantal, met name in de hogere klassen, toe.
Deelnemers aan de compe��e dienen te beschikken over een paard dat staat
ingeschreven bij het KFPS en een KNHS startkaart voor de mendressuur te bezi�en.
Er wordt gereden in de mendressuur enkelspan en dubbelspan in de klassen B t/m
ZZ. Deelnemers aan de compe��e dienen minimaal deel te nemen aan 6 selec�e-
proeven maar mogen meer wedstrijden rijden. De selec�ewedstrijden worden
verreden in Lemele, Harich, Oudega, Gorredijk, Koudum, Garijp en Drachten.
De 6 beste scores tellen mee voor het klassement. De selec�eproeven tellen voor
60% mee voor de einduitslag. De finaleproeven tellen voor 40% mee, de finale-
proeven zijn verplicht. Ze worden verreden in Tolbert op 13 augustus �jdens fokdag
van fokvereniging Groningen/Drenthe. De kampioenen worden gehuldigd in de
hoofdring. En ook is er een mooie prijs voor de overall kampioen. Menwedstrijden
staan bekend om hun gezelligheid, spor�viteit en gemoedelijke sfeer. Het is zeker de
moeite waard om een menwedstrijd te bezoeken.

Zie outdoor kalender op volgende pagina
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Activiteiten Agenda
24 juni 2022 Herkansing Hengsten HK-2022 te Wergea,

aanvang 9.00 uur

29 t/m 31 juli 2022 Fokdag “It Fryske Greidhynder”,
terrein WB Stables in Wergea

13 augustus 2022 Finale outdoor mencompe��e, Concours Rijs te Harich

1 september 2022 Veulenkeuring stal De Mersken te Siegerswoude

2 september 2022 Veulenkeuring stal Chardon te Jorwert

6 september 2022 Start Centraal Onderzoek, Exloo,
meer info zie www.KFPS.nl

7 september 2022 Veulenkeuring Henswoude te Aldeboarn

10 september 2022 Veulenkeuring stal fan de Kadyk te Sint Johannesga

15 t/m 17 september ‘22 Centrale Merriekeuring te Harich

18 september 2022 Finale Alrako KFPS dressuurcompe��e Friese paarden in
Ermelo,
zie www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl voor data
selec�ewedstrijden

Oktober 2022 Tussenexamen Centraal Onderzoek, discipline rijpaard
te Exloo,
meer info zie www.KFPS.nl

November 2022 Feestjûn “It Fryske Greidhynder”

November 2022 Eindexamen Centraal Onderzoek te Exloo,
meer info zie www.KFPS.nl

12 t/m 14 Januari 2023 Hengstenkeuring





Eppinga BV
0512 300 600
info@eppinga.nl
Marconilaan 5
9207 JC Drachten

OpeningsËjden
Ma- Vr 07:00-17:30
Za- Zo Gesloten
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Ieder jaar is het voor de commissie
“fokker van het jaar” weer een puzzel
om tot een goede keus te komen. Dit
jaar hee� de commissie zich, volgens de
voorzi�er, vooral ook laten leiden door
het feit dat de sport in onze fokkerij een
steeds belangrijker rol gaat vervullen.
En zo kwamen ze bij Martha van der
Meulen, die misschien een kleine fokker
mag heten, maar met de door haar
gefokte paarden zich ook uitstekend laat
zien op sportgebied.

Martha komt eigenlijk niet uit een
“paarden” familie. Als meisje van 14
kwam zij met een vriendin geregeld bij
de familie de Boer in Kortehemmen.
Hier ontstond haar liefde voor de
paarden. Paarden poetsen, mee naar de
hengstenhouder voor dekken en drach-
�gheids-controles en soms rijden op één
van de merries. Martha had als kind geen
les gehad in ponyrijden en was geen lid
geweest van een ponyclub. Wel eens een
paar keer bij een manege gereden maar
de echte klik en de liefde voor het Friese
paard kwam bij de familie de Boer.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat
haar eerste paard hier werd gekocht: n.l.
Djoke van de Himmen . Een veulenboek-
merrie die wel de predicaten preferent
en presta�e verdiende. Martha bracht
Djoke ook uit in de sport en werd L1 met
11 winstpunten.

In 2002 werd bij Martha het eerste
veulen van Djoke geboren: een hengst-
veulen van Tetse 394, Hilco fan de Broek-
finne. Het jaar daarop werd er weer

een hengstveulentje geboren nu van-
Jasper 366 met de naam Jesper fan de
Broekfinne. Beide hengstveulens werden
verkocht.

En dan wordt in 2004 Minke fan de
Broekfinne geboren, een merrieveulen
waar we nog meer van zullen horen.
Minke wordt als 4 jarige ster verklaard
met een tweede premie. Later zal zij op
de fokdagen nog 3x een eerste premie
krijgen. Deze Minke wordt als 4 jarige
door Martha zelf onder het zadel naar
een IBOP score van 84 punten gereden.
Age Okkema doet dat later aangespan-
nen nog dunnetjes over en behaalt een
score van 90 punten.

In 2009 krijgt Minke opnieuw een
veulentje: Feike fan de Broekfinne, een
jonge Maurus 441 Deze hengst wordt als
twenter verkocht. Maar twee jaar later
in 2011 wordt Louke fan de Broekfinne
geboren. Louke is een zoon van Tsjalle
454 en haalt in 2014 de tweede bezicht-
iging, wat inhoudt dat Louke ster is.

ORGANISATIE

~ Fokkervan het jaar 2021~
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Deze Louke fan de Broekfinne behaalt
het sportpredicaat AAA. Als veulen was
Louke al veelbelovend want hij werd
in 2011 het beste hengstveulen op de
fokdag van It Greidhynder.

Een jaar later in 2012 wordt Milo fan de
Broekfinne geboren ook van Tsjalle 454
en Milo wordt aangewezen voor het CO.
De eindstreep haalt hij echter niet en
Milo wordt verkocht naar Frankrijk. Milo
is Rb ster sport AA.
Met tussenpozen van 2 of 3 jaar wordt

Minke steeds weer moeder. Zo wordt in
2015 Wikje fan de Broekfinne geboren
Een merrieveulen en dat is fijn want dan
heb je de mogelijkheid om de lijn voort
te ze�en. Wikje is ook een dochter van
Tsjalle 454. Wikje wordt ster met een
tweede premie en Martha rijdt met haar
een IBOP van 78,5 punt. De IBOP men-
proef wordt beloond met 82 punten,
gereden door Sybren Minkema. Wikje is
ondertussen Sport AAA
In 2017 gaat het mis: een veulentje van

Johannes 484. Helaas moet ze dit veulen
laten inslapen. Maar twee jaar later
wordt de schade weer ingehaald, nu
worden er twee veulens geboren. Eén bij
een draagmoeder: Kiara fan de Broek-
finne ( Johannes484) en Jakko van de
Broekfinne (Johannes 484).

Deze Jakko hee� deelgenomen aan de
eerste bezich�ging in december 2021 en
werd aangewezen voor de tweede
bezich�ging. Het sterpredicaat was
binnen. Helaas was daarna de koek op.
Maar met Kiara hee� Martha natuurlijk
nog een ijzer in het vuur. Deze zomer
gaat Kiara naar de keuring.

Op dit moment is Martha zelf al voor-
zich�g begonnen met longeren, de
eerste stap naar een wat meer intensie-
vere training. Martha zelf vindt Kiara een
mooi paard en voor haar hoop ik dat de
jury het hier helemaal mee eens is.

Minke is nu 18 jaar en mag van haar rust
genieten. Zij wordt niet meer ingezet
voor de fokkerij, maar is inmiddels
Kroon Sport Preferent Presta�e AAA.
Een merrie om U tegen te zeggen.

Maar dat wil niet zeggen dat er niet
meer gefokt wordt. Wikje fan de Broek-
finne hee� het stokje van haar moeder
overgenomen en hee� ondertussen al 3
veulens op de wereld gezet.

Haar eerste veulen Jeen fan de Broek-
finne, van Ulbrân 502 is ook naar de
eerste bezich�ging in december 2021
geweest en aangewezen voor de tweede
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bezich�ging, wat het ster predicaat op-
leverde. Op dit moment hee� hij een
ABFP onder het zadel gelopen van 79
punten. Het aangespannen gedeelte
moet nog worden afgelegd maar op dat
moment was hij niet fit en die uitslag laat
dus nog even op zich wachten. Wikje is
Ster Sport AAA.

Na Jeen kreeg Wikje in 2021 een merrie-
veulen van Ma�hys 504: Ruby Sanne fan
de Broekfinne. Helaas moest Martha dit
enter begin mei laten inslapen i.v.m.
een maag-darm probleem.

Dit zijn van die dingen waarvan je weet
dat het je kan gebeuren, maar waar je
niet blij van wordt. Het liefst zie je de
bij jou geboren veulens opgroeien tot
gezonde paarden.

Dit voorjaar kreeg Wikje weer een
hengstveulen, ook van Ma�hys 504, n.l.
Tybo fan de Broekfinne.

Nu is Wikje gedekt door Wibout 511 .

Deze hengst hee� ze gekozen vanwege
de lage inteelt plus het feit dat de hengst
een talentvol sportpaard is. Dat het
gebruik bij Martha hoog in het vaandel
staat blijkt wel uit de volgende resulta-
ten:

Minke fan de Broekfinne : dressuur Z2 +
10 en enkelspan dressuur ZZ+2
Louke fan de Broekfinne: dressuur nat/
int ZZ zwaar +4 en enkelspan dressuur ZZ
+ 4 Milo fan de Broekfinne: M1 +22 en
enkelspan dressuur Z +12
Wikje fan de Broekfinne: dressuur Z1 + 6
De aangespannen wedstrijden werden
door Age Okkema gereden.

Het uitbrengen in de sport hee� ook
meegebracht dat er bij Minke en Wikje
niet ieder jaar een veulen werd geboren.

Als je dit zo terug leest weet je dat
Martha veel �jd besteed aan haar
paarden. Maar daar naast hee� ze nog
een baan. Martha hee� een studie
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levensmiddelentechnologie met succes
afgerond. Na deze studie is ze echter niet
meteen in deze branche aan het werk
gegaan.

Eerst kwam ze werken bij Sybren en
Jolanda. Een �jd waarin ze veel geleerd
hee� op het gebied van de paarden.
Via Jolanda kwam ze in het ruiterteam
van het FPC. Paarden rijden in de ABFP
testen en ook hengsten rijden die daar
in training stonden voor een eventuele
goedkeuring als dekhengst. Daarna hee�
ze nog zo’n anderhalf jaar gewerkt bij
Stal de Mersken.

Maar na zo’n 5 jaar in de paarden werd
het toch �jd om ook haar studie te gelde
te maken. En zo ging Martha bij Hellema
koekjesfabriek in Hallum werken.
Ze werkte hier full�me, maar het reizen
van haar woonplaats Drachten naar
Hallum nam eigenlijk te veel �jd in
beslag en daardoor kwam het rijden van
de paarden in de knel te zi�en.

Ze deed een open sollicita�e bij Yme
Kuiper in Heerenveen en hee� daar nu
een baan van 32 uur. ’s Morgens mag
ik daar al vroeg beginnen, zegt ze, en
zo blij� er ’s middags �jd vrij voor de
paarden.Haar paarden staan bij Sjoerd
en Laurens in Ureterp en ook dat is mooi
dicht bij haar woonplaats.

Het aardige is dat Louke fan de Broek-
finne werd verkocht naar Ro�erdam.
Maar de nieuwe eigenaren Anton en
Yvonne Versteeg zijn naar Friesland
gekomen om daar te wonen en…..

Louke kwam op stal te staan bij Sjoerd
en Laurens.

En zo kan Martha ook Louke weer uit
brengen in de (subtop) wedstrijden. En
de nieuwe eigenaar van Louke geniet zo
volop van zijn aankoop.

Hoewel Age Okkema, Minke, Louke en
Milo aangespannen voor Martha hee�
uitgebracht, is het niet zo dat Martha
zelf niet aangespannen kan rijden.

Zo hee� zij eerst regionaal het paard
Watse B van ons oud fokdagcommissielid
Teun van der Ploeg met succes uit-
gebracht in het damesnummer voor de
concourswagen. En voor Albert Minkema
hee� zij ook voor de sjees in het dames-
nummer een paard gereden.

Daarnaast hee� Martha de beoor-
delingscursussen 1 en 2 met succes
afgesloten, hee� ze de instructeurs-
cursus dressuur gevolgd en is ze door het
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volgen van de jurycursus gerech�gd om
tot de M2 te jureren.

Tegenwoordig gaat ze zelf ook nog
steeds op les bij Laura Zwart. Naast het
uitbrengen van haar eigen paarden rijdt
Martha ook paarden voor de familie
Herder. En met succes, ze gaat deze
zomer zeker weer starten voor de Friese
Kampioenschappen met Elbrich fan de
Herdershoeve en dit paard start ze ook
in de Alrako KFPS compe��e.

De stalnaam die Martha van der Meulen
voor haar paarden hee�: fan de Broek-
finne is zo gekozen omdat zij toen ze met
haar fokkerij begon nog bij haar ouders
woonde, aan de Broekfinne.

Martha, we wensen jou heel veel succes
met de fokkerij maar ook met de sport
waar je zoveel plezier aan belee�.





Hoefsmederij Gerard vander Meulen
&

ManegedeTolhoeke

• Gediplomeerd hoefsmid • Paard-& ponyrĳlessen
(Gediplomeerd Instructrice)

Tolhekbuurt 5, 9245 HX Nĳ Beets
Tel: 0512-462060

Gerard: 06-53415475
Helen: 06-23050788

E-mail: E-mail: Hoefsmederĳ-G-vander-Meulen@outlook.com
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Het is op een mooie lente avond in mei
als ik naar Elvera Scholten rijdt in Nij-
beets. Tijdens mijn reis over de landweg-
getjes bedenk ik me hoe gaaf het is om
zo’n merrie gefokt te hebben. Ik wordt
hartelijk ontvangen door Elvera die mij al
staat op te wachten in de deur opening.

Renske Carmen f.d. Visscherwei Model
Sport-Elite AAA, met al een hele staat
van dienst op zichzelf. Ze is een dochter
van Tsjalke 397 uit de kroonmerrie Fleur
fan é Leyepoel AAA, die door Elvera werd
aangekocht toen ze 5 maanden oud was.

Elvera had Fleur eigenlijk noodgedwon-
gen aangekocht in 2001 omdat haar
stamboekmerrie Tinie (Tamme 276 x
Oege 267) de halfzus van de moeder van
Heinse 354 uit Stam 122 uit de fokkerij
van “Bakker” Reijenga, helaas plotseling
kwam te overlijden door een aortarup-
tuur.

Zij had een drie maanden oud merrie-
veulen aan de voet. Elvera ging daarom
opzoek naar een passend merrieveulen
voor haar Frouckje fan de Visscherwei
(Abel 344). Het veulen werd in eerste
instan�e uitgezocht op de lee�ijd en de

hoogte zodat de merrieveulens mooi bij
elkaar zouden passen. Pas later beseffen
ze dat deze Olof dochter uit een hele
beste merrie-lijn komt.

Fleur, gefokt door Mts Boschma te Uit-
wellingerga, is een dochter van de prefe-
rente stamboekmerrie Fardau R.S (Djurre
284) gefokt door R.Schraa en S. Wijnia te
Uitwellingerga, uit de indrukwekkende
Stam 25. Zij is weer een dochter uit de
best fokkende Ster en preferente merrie
Irma B. (Jochem 259) een zeer vrucht-
bare merrie, welke maar liefst zeven�en
nakomelingen op de wereld ze�e, waar-
van er vijf nakomelingen Ster werden
verklaard, eentje werd Kroon, twee ver-
dienden een Sport predikaat en als kers
op de taart werden drie nakomelingen
Preferent. Irma B. is weer een dochter
van de Model en preferente Fransisca
D. (Ritske 202) die negen nakomelingen
bracht waarvan 6 Ster werden verklaard
en eentje preferent.

Fransisca is een dochter van de sterk
fokkende Model+ Preferente Presta�e-
moeder Vesta (Meint 196) gefokt door
L. Postma te Beetsterzwaag, welke 12
veulens op de wereld ze�e waarvan er
vijf nakomelingen Model werden en
eveneens vijf preferent werden
verklaard.

Ook bracht zij de KFPS hengst Wybren
236 (Ritske 202). Deze zoon werd in 1978
kampioen in tuig enkelspannen en be-
haalde vele ereplaatsen. Vesta werd als
veulen ontdekt door S.B. Woudstra.

INTERVIEW

Het licht opRenskeCarmenf.d. Visscherwei
Model Sport-Elite AAA
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Ongelofelijk, wat een dijk van een
merrielijn. En daar komt dus de sterk
presterende Renske Carmen f.d.

Visscherwei uit voort.
Als fokker wordt je dan wel heel erg
warm van binnen. Goede vriend Gerrit
Stelwagen is onder de indruk van dit
fraaie merrieveulen en ziet al vroeg dat
dit een hele beste is.

Renske Carmen is het vierde veulen van
Fleur en tevens de laatste. Nadat Renske
Carmen werd geboren hee� Elvera be-
sloten om niet meer met Fleur te fokken
omdat zij last van haar luchtwegen hee�.
En de geboorte een te stressvolle situa�e
oplevert.

Renske Carmen gaat in 2016 naar de
fokdag van “It Fryske Greidhynder” en
wordt daar stamboek met een derde
premie. Ze is laat rijp. Het jaar daarop
verschijnt ze in Ermelo op de keuring. Ze
is klaar gemaakt door Tsjalling de boer
en wordt daar Ster met een 1e premie.
Op de centrale keuring wordt ze
voorlopig Kroon.

Op 18 juli 2020 wordt Renske Carmen
Model verklaard op de loca�ekeuring bij

Stal fan de Kadyk en in november 2021
wordt ze voorgesteld �jdens de IBOP
proef en daar behaalde ze 84,5 punten.

Renske Carmen kreeg in 2019 haar
eerste veulen. Een prach�g merrieveulen
van Mees 497 Lenthe Lobke f.d.
Visscherwei, welke dit jaar mogelijk in de
keuringsbaan zal verschijnen. Elvera
verteld dat Renske Carmen het ene jaar
in de sport wordt uitgebracht en het
andere jaar een veulen mag brengen

Zo blij� alles mooi in evenwicht en krijgt
Renske zo haar rustmomenten. Daarom
kiest Elvera ook niet voor embryo spoe-
len omdat dat voor zowel Elvera als
Renske Carmen waarschijnlijk veel stress
op gaat leveren. In 2021 bracht ze een
mooi hengstveulen, Storm Freek fan de
Visscherwei zoon van Wibout 511 ter
wereld.

Renske Carmen is niet alleen in de
keuringsbaan een kanon, ook presteert
de merrie op hoog niveau in de sport.
Ze wordt momenteel succesvol uit-
gebracht in de Inter I dressuur door
Grand Prix amazone Hennie Roffel.



40 | Mei 2022 | OpTal

Daar staat Renske Carmen ook in
training.

Elvera en Jan vertellen dat Hennie en
Renske Carmen een geweldige band
hebben samen; wat ook nodig is als je
op dit niveau rijdt. Renske Carmen hee�
een grenzeloos vertrouwen in Hennie en
gaat voor haar door het vuur. Die twee
hebben echt zo’n klik! Dat is zo mooi
om te zien. Bijkomend voordeel is dat
Hennie zo heerlijk dichtbij aan de over-
kant woont. We kunnen haar zo even
bezoeken.

Tijdens de Centrale keuring in september
2021 won Renske Carmen de primeur
van de Xerxina-Trofee. Deze trofee is
voor een 7 jaar of oudere merrie die
minimaal subtop dressuur loopt.

Deze prijs is mogelijk gemaakt door
wijlen Petra van den Heuvel en zet
daarmee een merrie in de spotlights
die zowel in beweging, sportpresta�es
als in exterieur bij de top van het friese
merriebestand hoort.

Deze Xerxina-trofee is een wisseltrofee
die gekoppeld is aan een geldprijs ter
waarde van € 750,-. De eigenaar,
de fokker en de ruiter krijgen ieder 250
euro. Uit dankbaarheid voor de
presta�es die Hennie met Renske
Carmen hee� behaald, hebben Elvera en
Jan de prijs aan Hennie gegeven.

Een greep uit de presta�es van Renske
Carmen f.d. Visscherwei Model Sport-
Elite AAA:

-Pavo Fryso Bokaal 2019 Kampioen 5/6
jarige merries (93,5 punten)
-K&PP Europees kampioen 2019 6
jarigen en beste merrie
-KFPS Sportcompe��e 2020 Goud klasse
Z1
-KNHS Indoorkampioenschappen 2020
Brons klasse Z1
-Genomineerd voor paard van het jaar
2021
-Winnares Xerxina-trofee 2021
-Reservekampioen Outdoor kampioen-
schappen PSG Harich 2021 en beste
merrie

Wat een prach�ge lijst denk ik onder de
indruk, als ik weer terug naar huis rijdt
over de landweggetjes, wat een merrie,-
wat een presta�es en wat een bloedlijn,
echt een fokkersdroom.
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~ VRAAGPROGRAMMAFOKDAG2022 ~

Vrĳdagmiddag 29 juli 2022 Aanvang13.00 uur opbuitenterrein
WBStables in Wergea (zandbanen)

Rubriek 1: Premiekeuring Hengstveulens
Rubriek 2: Premiekeuring Merrieveulens

Zaterdagochtend30 juli 2022. Aanvang8.30 uur opbuitenterrein
WBstables in Wergea (zandbanen)

Rubriek 3: Premiekeuring Entermerries
Rubriek 4: Premiekeuring Twentermerries
Rubriek 5: Premiekeuring voor vier jaar en oudere veulenboekmerries voor

opname stamboek en eventuele sterverklaring.
Rubriek 6: Premiekeuring van drie jarige veulenboekmerries voor opname

stamboek en eventuele sterverklaring.
Rubriek 7: Premiekeuring voor vier jaar en oudere stamboekmerries voor

sterverklaring
Rubriek 8: Premiekeuring vier t/m zesjarige stermerries.
Rubriek 9: Premiekeuring zeven jaar en oudere stermerries
Rubriek10: Premiekeuring voor kroonmerries
Rubriek11: Premiekeuring voor modelmerries
Rubriek12: Premiekeuring voor 3 jaar en oudere veulenboekruinen voor

opname en eventueel sterverklaring.
Rubriek13: Premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekruinen voor

sterverklaring.
Rubriek14: Premiekeuring voor vier jaar en oudere sterruinen.

Zaterdagmiddag 30 juli 2022 opbuitenterrein WBStables in Wergea

Rubriek A: Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR ONGEREGISTREERDE
WEDSTRIJDCOMBINATIES merries, hengsten en ruinen
(ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).

Rubriek B: Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR GEREGISTREERDE
WEDSTRIJDCOMBINATIES voor ALLE LEEFTIJDEN merries, hengsten
en ruinen
(ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).
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Rubriek C: Fokdagrubriek Tuigen onder het zadel voor merries, ruinen en
hengsten vanaf 4 jaar
(ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).

Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.

Rubriek D: Fokdagrubriek Tuigen enkelspan, dubbelspan, etc. voor merries,
ruinen en hengsten vanaf 4 jaar, zowel geregistreerd als on-
geregistreerde combina�es
(menner kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).
Bestuur behoudt zich het recht voor om deze rubriek op te splitsen.
Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.

Rubriek E: Fokdagrubriek Greidhynder kampioenschap in de lange lijnen voor
merries, ruinen en hengsten vanaf 4 jaar.
Bestuur houdt zich het recht voor deze rubriek op te splitsen.
Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.

Rubriek F: Fokdagrubriek voorbrengen pony’s/paarden voor de jeugd t/m 16
jaar.
Prijs voor beste combina�e, beste voorbrenger en mooiste
aankleding.
Bestuur houdt zich het recht voor deze rubriek op te splitsen/
samen te voegen. Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.

Rubriek G: Fokdagrubriek bestgaand rijpony’s/paarden jeugd t/m 16 jaar
VOOR ONGEREGISTREERDE WEDSTRIJDCOMBINATIES merries,
hengsten en ruinen
(ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).
Bestuur houdt zich het recht voor deze rubriek op te splitsen/
samen te voegen. Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.
Extra prijzen voor combina�e met mooiste aankleding en rijs�jl.

Rubriek H: Fokdagrubriek bestgaand rijpony’s/paarden, jeugd t/m 16 jaar
VOOR GEREGISTREERDE WEDSTRIJDCOMBINATIES voor ALLE
LEEFTIJDEN merries, hengsten en ruinen
(ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek). Be
stuur houdt zich het recht voor deze rubriek op te splitsen/samen
te voegen. Minimaal aantal deelnemers is 4 combina�es.
Extra prijzen voor mooiste combina�e en rijs�jl.
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Om deel te nemen aan bovenstaande fokdagrubrieken in het middagprogramma,
dient de rijder/amazone lid zijn van onze vereniging of de eigenaar van het gereden
paard. Voor de rubrieken F,G en H geldt dat de combina�e op de één of andere
manier een connec�e met een lid van onze vereniging moet hebben.

Bestuur behoudt zich het recht om te alle �jde rubrieken te schrappen, samen te
voegen of op te splitsen, ongeacht het aantal deelnemers of geldende Corona-
maatregelen.

Sluitingsdatumvooraangifte fokdag is26 juni 2022
Opgave keuring via website KFPS

Opgavemiddagprogrammavia mail naar
petra.itfryskegreidhynder@outlook.com

Zaterdagavond30 juli 2022

Vanaf 18.00 uur selec�e Pavo/Fryso dressuur bij WB Stables in Wergea (zandbaan)

Zondag31juli 2022

Vanaf 9.00 uur op buitenterreinen van de Sanninghoeve in Oudega selec�ewedstrijd
outdoor-mencompe��e mennen in alle klassen. Opgave: www.mijnknhs.nl

Vanaf 18.00 uur selec�e Pavo/Fryso dressuur bij WB Stables in Wergea (zandbaan)

Zondag31juli 2022

Vanaf 9.00 uur op buitenterreinen van de Sanninghoeve in Oudega selec�ewedstrijd
outdoor-mencompe��e mennen in alle klassen. Opgave: www.mijnknhs.nl
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Jachthaven-Camperplaatsen-Fietsverhuur

Volg ons ook op Facebook
www.facebook.com/TerhernsterSyl

Syl13/14 • 8493 LL Terherne• 06-51755144
terhernstersyl@waterrecreatie.com

www.terhernstersyl.nl









Binnenwei 13a, 8409JGHemrik - 0516-471717
www.swartepaert.nl FBHetSwarte Paert

Bij Stoeterij Het SwartePaertkunt u kennismakenmet alle facetten
rond het enigeorigineel inlandsepaardenrasdat Nederlandrijk is.

Decultuur, historie, fokkerĳ, sport entraining.

Ukunt bij onsterecht voor het volgen vanmen- en dressuurlessen,
IBOP,aquatraining en revalidatie.

Tevensverzorgenwij voor groepen rondleidingen enshowsenbeschikken
over uitgebreide cateringmogelijkheden.

Allesopmaat, naaruw persoonlijke wensen.

Het Friesepaard!
‘Sjochdygongsaheechenmachtich,

sjochdyweeldefan behang’




