


Voorwoord
Beste leden,

Het jaar 2022 vloog voorbij!

Als bestuur van het JongKFPS kijken we terug op een zeer geslaagd jaar, waarin we eindelijk
weer fysieke activiteiten mochten organiseren en we ons lang gespaarde lijstje met talloze
activiteiten weer konden inzetten. We organiseerden in 2022 dan ook 11
activiteiten/clinicdagen. We trapten het jaar af met een zeer interessante activiteit over
vruchtbaarheid bij paarden onder leiding van Karin Hendriks bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
We mochten tijdens deze activiteit maar liefst 50 deelnemers verwelkomen. Vervolgens
organiseerden we een aantal interessante clinics, waaronder een dressuurclinic van Isabelle
Vroomans in het zuiden van Nederland en een dressuurclinic van Harmina Holwerda. Ook de
men- en longeerclinic van Sybren Minkema en Sofi Väisänen was erg leerzaam. Het bezoek
aan de Koninklijke stallen en het schaduwjureren op de fokdag konden we na een lange corona
periode eindelijk van ons lijstje afstrepen. Het was een groot succes!

Veel deelnemers bij discussieavond en stalbezoek fan Hylpen

Ook dit jaar was het stalbezoek en de discussieavond met de bond van merriehouders weer
erg populair. Beide activiteiten trokken meer dan 60 deelnemers! Het stalbezoek vond dit jaar
plaats bij de stal fan Hylpen in Hindeloopen. De fokkers van vele kampioenen, waaronder
Hengstenkeuringskampioen 2022 Herre 524 en Eise 489. De discussieavond met de bond van
merriehouders ging dit jaar over: exterieur, sport en beweging. Tijdens deze discussieavond
gingen Sabien Zwaga, Marc Peter Spahn en Marian Dorresteijn samen met het publiek in
discussie. Hierbij kwamen de verschillende kenmerken van het Friese paard aan bod. Daarbij
werd er gekeken naar hoe deze in relatie staan met het huidige sportpaard. Dit leverde zeer
interessante gesprekken op.

Centrale Keuring én de jaarlijkse Jonge Fokker prijs

Samen met het KFPS organiseerden we ook dit jaar weer erg interessante clinics tijdens de
Centrale Keuring op het gebied van sport, keuringen, fokkerij en gezondheid. De clinics waren
laagdrempelig en voor alle leden toegankelijk. Daarnaast mochten we dit jaar de Jonge Fokker
prijs uitreiken aan oud-bestuurslid Amarins de Vries.

https://www.jongkfps.nl/event/stalbezoek-stal-fan-hylpen/
https://www.jongkfps.nl/terugblik-op-een-geslaagde-discussieavond/


Nieuw bestuurslid!

Door het groeiende aantal leden kwam er ook dit jaar weer ruimte vrij voor versterking in het
bestuur. Lisa van Gils kwam ons halverwege dit jaar versterken in het bestuur als marketing en
PR.

Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol en leerzaam 2022 en hopen wij op een nog
beter 2023 waar we veel leerzame fysieke activiteiten kunnen realiseren. Voor nu wensen wij
jullie een gelukkig nieuwjaar en hopelijk tot ziens in 2023!

Met vriendelijke groet,

Het JongKFPS bestuur

https://www.jongkfps.nl/nieuw-bestuurslid-jongkfps/
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30/01/2022 – Workshop voortplanting bij paarden

Terugblik succesvolle activiteit voortplanting bij paarden!
Wat waren we blij dat onze eerste fysieke activiteit van 2022 door heeft mogen gaan, met
inachtneming van de corona maatregelen.

Op zondag 30 januari waren we te gast bij ‘De Nieuwe Heuvel’ te Lunteren waar Desiree
Gebbink (Pasedes) en Karin Hendriks (Hendriks EQ Repro Consultancy / Seldsum EQ
Hendriks) een presentatie en workshop gaven waarbij verschillende onderdelen van de
merriebegeleiding werden besproken.

Desiree is eigenaresse van Pasedes en begeleidt hengstenhouderijen waar sperma van
hengsten wordt afgenomen en verwerkt voor inseminatie (gekoeld of diepvries sperma). Er
wordt onderzocht op welke wijze veilig sperma kan worden afgenomen, in welke verdunner het
sperma het beste kan worden verzonden of worden ingevroren en hengsten met problemen
tijdens het dekken of vruchtbaarheid zal zij onderzoeken of het op te lossen is. Zij heeft tijdens
de presentatie uitgelegd hoe op een correcte manier sperma van de hengst wordt gevangen en
verwerkt en dit heeft ze tijdens de workshop ook gedemonstreerd.

Karin Hendriks is Europees Voortplantingsspecialist Paard, werkzaam bij Hendriks EQ Repro
Consultancy, Seldsum EQ Hendriks en De Graafschap Dierenartsen. Zij begeleidt o.a. merries
om drachtig te worden (ook de “moeilijke” merries), spoelt/transplanteert embryo’s, voert
OPU/ICSI uit, ontdooit en transplanteert OPU/ICSI embryo’s, assisteert de merrie tijdens de
geboorte van het veulen en helpt het veulen een goede start te maken. Dit is in het kort
weergeven, echter eigenlijk kan de functie beter worden omschreven als
“paardengynaecoloog”.  Karin heeft tijdens de workshop vertelt wat de merriebegeleiding
inhoudt en hoe de merrie op een correcte wijze geïnsemineerd dient te worden. Dit werd
vervolgens tijdens de workshop ook gedemonstreerd.

Een zeer informatieve dag over de merriebegeleiding en inseminatie. De workshop
Voortplanting bij Paarden was een groot succes! De deelnemers van de workshop waren zeer
enthousiast en daarnaast was deze activiteit ook helemaal vol!

Het bestuur van het JongKFPS wil graag Karin Hendriks en Desiree Gebbink bedanken voor de
leuke, leerzame workshop! En Dekstation de Nieuwe Heuvel in Lunteren willen we bedanken
omdat we gebruik mochten maken van hun faciliteiten.

5



27/03/2022 – Dressuurclinic Harmina Holwerda

In maart volgde de eerste dressuurclinic van 2022. We werden zeer welkom ontvangen bij
Trainingsstal Harmina Holwerda in de Wilp, waar een proefgerichte dressuurclinic werd gereden
door 7 enthousiaste JongKFPS-ers.

Het was prachtig weer voor de tijd van het jaar. We konden genieten van het eerste vroege
lentezonnetje en natuurlijk de mooie combinaties die in de baan verschenen. De amazones
konden kiezen tussen eerst een proef rijden en daarna focussen op de aandachtspunten, of
andersom. Tijdens het rijden van de proef keek Harmina met een juryblik mee. Hierdoor konden
de aandachtspunten direct vertaald worden naar bruikbare oefeningen voor verbetering.
Tijdens de clinic was er ook een mogelijkheid om foto’s te laten maken door Wilma Reijenga van
WM-Reijenga fotografie.

Al met al was deze clinic-dag zeer geslaagd, en willen wij Harmina en Wilma bedanken voor hun
tijd, gezelligheid en inzet!
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07/04/2022 – Discussieavond

Exterieur, Sport, Beweging: Hoe zit dat?

Op donderdag 7 april 2022 heeft het JongKFPS samen met de Bond van Merriehouders Fries
Ras een discussieavond georganiseerd. Deze vond plaats bij de Hof van de Koning in
Heerenveen.

Tijdens deze discussieavond gingen Sabien Zwaga, Marc Peter Spahn en Marian Dorresteijn
samen met het publiek in discussie. Hierbij kwamen de verschillende kenmerken van het Friese
paard aan bod. Daarbij werd er gekeken naar hoe deze in relatie staan met het huidige
sportpaard. Dit leverde zeer interessante gesprekken op, waarbij er vanuit diverse invalshoeken
naar de onderwerpen gekeken werd.

Wij willen Sabien Zwaga, Marc Peter Spahn en Marian Dorresteijn nogmaals bedanken voor
deze geslaagde avond!
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23/04/2022 – Men- en longeerclinic met Sybren Minkema en
Sofi Väisänen

Geslaagde men- en longeerclinic
Op zaterdag 23 april reisden een heel aantal JongKFPS-ers met hun paard af naar
Frieschepalen, waar de clinic van Sybren Minkema en Sofi Väisänen gepland stond. De
deelnemers konden er voor kiezen om voor beide onderdelen op te geven of voor eentje. Op de
locatie waren men karren, tuigen én longeer spullen beschikbaar.

Bij het mennen en longeren stond de techniek centraal. Bij verschillende oefeningen namen
Sofi of Sybren de leidsels van de deelnemers over om bepaalde technieken zelf te kunnen
demonstreren. Hierna konden de deelnemers weer zelf aan de slag! Al met al een zeer
geslaagde dag met een mooi deelnemersaantal en genoeg huiswerk!
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03/06/2022 – Stalbezoek fan Hylpen

Succesvolle activiteit bij Stal fan Hylpen
Op vrijdag 3 juni is het JongKFPS op bezoek geweest bij stal Fan Hylpen. De fokkers van vele
kampioenen, waaronder Hengstenkeuring Kampioen 2022 Herre 524 en Eise 489.

We kregen bij aankomst een warm welkom met koffie en gebak. Gerben de Vries vertelde ons
over het ontstaan van fokkerij Fan Hylpen en daarbij ook hun visie op de fokkerij. Hierna kregen
we een rondleiding door de stallen en werden er verschillende fokmerries met veulens aan ons
voorgesteld.

Gerben en Klaske legden ons uit wat hun doelen zijn met hun fokmerries, bijvoorbeeld
graadverhoging of het sportpredicaat. De typische kenmerken die in de foklijn van Stal fan
Hylpen verankerd zijn werden aan ons uitgelegd. En ze vertelden ons wat ze aan elke merrie
wilden verbeteren voor de fokkerij en legden daarmee hun hengstenkeuzes voor 2023 uit. Na
de rondleiding op stal, konden we verderop de jonge hengsten in de weide bekijken. Waarna
we de avond gezellig hebben afgesloten met een borrel.

Wij willen de familie de Vries nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid! En het JongKFPS kan
terugkijken op een geslaagde activiteit met ruim 40 aanmeldingen!
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23/07/2022 – Schaduwjureren Fokdag Garijp

Terugblik schaduwjureren op de Fokdag in Garijp
Op zaterdag 23 juli op de fokdag in Garijp vond het schaduwjureren weer plaats! Hierbij werden
leden van het JongKFPS door KFPS inspecteur Louise Hompe meegenomen langs de
keuringsbanen. Hierbij werden alle ins en outs verteld rondom het jureren van het Friese paard.
Daarnaast konden de leden ook al hun vragen stellen.

Het JongKFPS wil Louise Hompe nogmaals bedanken, en daarnaast kijken we terug op een
geslaagde activiteit!
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10/09/2021 – Dressuurclinic Isabelle Vroomans

Op zaterdag 10 september reisden een heel aantal JongKFPS-ers met hun paard af naar Leende
(NB), waar de proefgerichte dressuurclinic van Isabelle Vroomans gepland stond. Wegens de
slechte weersomstandigheden konden we last minute gelukkig terecht in een mooie binnenhal
in de buurt van Bax Stables.

Voorafgaand van de les sprak Isabelle de aandachtspunten per combinatie door, waarna ze
direct gericht aan de slag konden. Tijdens de clinic stond het technische rijden centraal, waarbij
er sommige ruiters een stapje terug moesten gaan naar de basis en andere ruiters juist een
stapje verder konden met proefgerichte oefeningen. De clinics waren opgedeeld in individuele
lessen van 45 minuten.

Het was een zeer geslaagde clinicdag! We willen Isabelle enorm bedanken voor haar
gastvrijheid en inzet.
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17/09/2022 – Uitreiking Jonge Fokker van 2022

Amarins de Vries: Jonge Fokker 2022

Op zaterdag 17 september is tijdens de CK de Jonge Fokker Prijs van 2022 uitgereikt!

Amarins de Vries mag zich Jonge Fokker van 2022 noemen! Naast de mooie prestaties van
haar fokproducten behaalde o.a. haar paradepaardje, Ylja A.d.V. (die in 2021 ook al
jeugdkampioen is geworden), dit jaar in Amerika het 1e premie sterpredicaat, promoveerde ze
naar Kroon en werd kampioen.
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28/10/2022 – Lessenserie tuigen

Review van de lessenserie tuigen, Samantha de Jong aan het woord!
Vanaf 28 oktober gaven Albert Minkema en Mechteld van der Kooi een lessenserie tuigen.
Hierbij konden nieuwelingen aansluiten om meer over de tuigsport te leren of om zich juist
verder te ontwikkelen. Op deze manier hopen ze meer mensen te enthousiasmeren over de
tuigsport en waarbij er een mogelijke doorstroom naar wedstrijden ook gemakkelijker zal zijn.

Eén van de deelnemers aan deze lessenserie was Samantha de Jong. Samantha nam samen
met haar 4 jarige merrie Imke deel aan de lessen. Beide waren ze niet ervaren binnen de
tuigsport maar Samantha wou op een laagdrempelige manier kennis maken met de sport. De
eerste avond bestond uit theorie. Deze werd volgens Samantha gemakkelijk en duidelijk
uitgelegd. Hierbij werd er veel tijd genomen voor het beantwoorden van vragen, en geen één
vraag was dom!

Hierna gingen ze de andere vijf avonden met de praktijk aan de slag! Dit was erg leerzaam
waarbij de uiteindelijke conclusie was dat haar merrie het op wedstrijden niet zal gaan halen als
tuig merrie. Echter hebben ze beide ontzettend veel geleerd, waarbij haar merrie positief is
veranderd. Samantha geeft aan dat Imke met meer oprichting door de baan loopt en meer
verruiming laat zien. Al met al een ontzettende leerzaam traject!
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05/11/2022 – Excursie Koninklijke stallen

Op zaterdag 5 november 2022 is JongKFPS afgereisd naar Den Haag waar wij met 50
deelnemers te gast waren op het Koninklijk Staldepartement. Hier hebben wij in twee groepen
een rondleiding gehad over het terrein en uitleg gekregen hoe de Friese paarden op het
Koninklijke Staldepartement worden gemanaged en getraind voor grote evenementen.

De rondleiding werd gegeven door een oud-werknemer van het Staldepartement. Hij vertelde
vol passie over de tijd die hij besteed heeft in dienst van destijds Koningin Beatrix. De
rondleiding begon over een uitleg van de indeling van het Koninklijke Staldepartement. Vroeger
werden er hoofdzakelijk paarden gestald, maar een groot gedeelte heeft plaats moeten maken
voor auto’s en andere mobiele voertuigen. De Koets- en Rijstal zijn verantwoordelijk voor de
paarden op het Departement.

In het Koetshuis werd er uitleg gegeven over de verschillende typen rijtuigen en mochten wij de
Gouden Koets en Glazen Koets van dichtbij bewonderen. In de Galatuigenkamer mochten we
een kijkje nemen tussen alle verschillende typen tuigen die de paarden dragen tijdens
verschillende typen evenementen en ritten. Eenmaal weer buiten hebben we de
trainingsfaciliteiten mogen bewonderen net als de leuke paarden die gestald staan op het
Koninklijke Staldepartement. De stallen zijn verdeeld in de rijpaarden en de koetspaarden. De
koetspaarden representeren de Nederlandse paardenstamboeken. Het ene jaar staan de
paarden van het KWPN voor de koets met Prinsjesdag en het andere jaar de paarden van het
KFPS.

Naast de rondleiding werd er door twee medewerkers van het Koninklijke Staldepartement een
uitleg gegeven over hun management van de Friese paarden. Zo hebben ze bijvoorbeeld
andere hoofdstellen vergeleken met de KWPN-paarden door hun bouw. Na de uitleg hebben
we nog een kleine demo gekregen met een Fries paard voor de trainingswagen. Het
belangrijkste voor een koetspaard in het Koninklijke Staldepartement is dat ze stil kunnen
staan. Daarom is niet elk paard geschikt voor het Koninklijke Staldepartement.

Wij kijken terug op een succesvol bezoek waar wij met veel enthousiasme werden ontvangen.
Het was een dag om niet snel te vergeten!
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