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1. Verenigingszaken
1.1 Samenvatting van het jaar 2019

Na het enerverende ‘Stormruiter-jaar’ 2018, was er nauwelijks 

tijd om op adem te komen. In een adem kon worden doorge-

werkt naar de Hengstenkeuring, die traditioneel in het tweede 

weekend van januari plaatsvindt. Aanvankelijk was er wel enige 

zorg of door De Stormruiter de publieke belangstelling, en dan 

met name voor de Friesian Proms, wellicht wat minder zou 

kunnen zijn. Niets bleek minder waar. De Hengstenkeuring, 

waarin de Proms een al bijna niet weer weg te denken onderdeel 

is, werd weer even massaal en uitbundig gevierd, zoals we dat 

gewend zijn. De Friese paarden evenementen zijn meer dan ooit 

populair en dragen op een ongekende wijze bij aan de promotie 

van het Friese paard.

Het jaar 2019 was tevens het jaar waarin het voorzittersstokje 

werd overgedragen. Na 8 jaar werd afscheid genomen van 

op-en-top (Friese) paardenman Bert Wassenaar en met Wiebe 

Wieling werd een zeer ervaren bestuurder, met name ook waar 

het organisaties betreft ten behoeve van de iconen van de Friese 

cultuur, binnengehaald als nieuwe voorzitter.

In 2019 zijn voor de komende vijf jaar de lijnen opnieuw 

uitgezet in de vorm van de KFPS-Strategie 2019-2024. Groei 

heeft in deze strategie een belangrijke plek gekregen. Investeren 

in de markt (export, sportpaarden) blijft hierin een belangrijke 

pijler. Daarnaast moet het beleid er meer en meer op gericht 

zijn, dat voor groei ook fokkers nodig zijn. Hoe stimuleren we 

nieuwe/jonge mensen om zich met fokkerij bezig te houden? 

Een vraag die met een breed palet aan beleidsmaatregelen de 

komende jaren beantwoord moet gaan worden.

Op foktechnisch terrein was 2019 het jaar waarin de eerste 

fokwaarden voor hengsten voor karakter gepubliceerd werden, 

als eerste paardenstamboek in de wereld. In de sport blijft het 

Friese paard z’n opmars voortzetten, met Elias 494, het paard 

van het jaar 2019, als boegbeeld. Dat de credits hiervoor niet 

alleen naar het paard gaan, maar ook naar diegenen die het 

Friese paard steeds weer op een hoger podium presenteren, 

werd onderstreept met het uitreiken van de zilveren speld aan 

de pionier bij uitstek ten aanzien van het uitbrengen van Friese 

paarden op het hoogste niveau in de dressuur: Peter Spahn.

1.2 Regio’s en Ledenraad
De twee Ledenraadsvergaderingen in 2019 zijn voorafgegaan 

door vergaderingen in de dertien regio’s. In de Ledenraad zijn 

de volgende beleid gerelateerde besluiten genomen:

Voorjaarsvergadering:

•  Het voorstel wijziging van het tucht- en dopingreglement is 

unaniem aangenomen. Het gaat hierbij met name om 

redactionele wijzigingen en een aantal procedurele wijzigin-

gen. Het grootste gedeelte van wijzigingen is aangegeven 

door de tuchtcommissie en het College van Beroep.

Najaarsvergadering:

•  Het voorstel tot wijzigen van het reglement voor het behalen 

van het Sportpredicaat tuigen is aangenomen. Vanaf 1 

januari 2019 wordt dit aangepast. Deelnemers moeten 

minimaal vijf keer geplaatst zijn in het bovenste tweederde 

deel van een voor winstpunten in aanmerking komende 

officiële KNHS ereklasse rubriek om dit Sportpredicaat 

binnen te halen. Hiermee wordt rekening gehouden met het 

feit dat het tuigen een seizoensport is en het aantal concour-

sen beperkt.

•  Het voorstel tot wijzigen van het reglement Hengstenkeu-

ring met betrekking tot de spermakwaliteit is aangenomen. 

In het reglement komt een toevoeging om het sperma van 

hengsten te onderzoeken op DFI: DNA Fragmentatie Index. 

Deze data zal meegenomen worden in het onderzoek om na 

te gaan in hoeverre DFI een rol speelt bij de bevruchtingsre-

sultaten van de hengsten. Deze toevoeging geldt niet alleen 

voor alle voor het Centraal Onderzoek aangewezen heng-

sten, maar ook voor alle goedgekeurde hengsten waarvan 

sperma wordt onderzocht. De kosten voor dit onderzoek 

komen voor rekening van het KFPS en uitslagen worden niet 

gepubliceerd.

•  Het voorstel om de normen voor het Preferentschap van 

hengsten aan te passen, is door de Ledenraad teruggegeven 

aan het bestuur met de opdracht de aanpassing concreter te 

maken en te onderbouwen.

1.3 Ontwikkeling ledenaantallen
Het aantal Nederlandse leden bedroeg per 31 december 2019: 

5.069. Dit is vergelijkbaar met 2018. Toen bedroeg het aantal 

5.065. In het buitenland is een lichte afname zichtbaar.

1.4 Buitenland
Het KFPS heeft leden in 59 landen, verdeeld over alle continen-

ten. Buitenlandse leden hebben inspraak via 10 afgevaardigden 

in de KFPS-Ledenraad. Inspraak is ook mogelijk via de WFHO, 

een organisatie waarin alle stamboeken en verenigingen in 

KFPS-verband verenigd zijn.  
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De landen met meer dan 100 (betalende) leden zijn:

Aantal leden per land
 Verenigde Staten ..............................1479 

 Duitsland .........................................1038 

 België .................................................266 

 Engeland ............................................197 

 Frankrijk ............................................175 

 Australië ............................................169 

 Zweden ..............................................153 

 Denemarken ......................................148 

 Italië...................................................142 

 Canada ...............................................121 

 Polen ..................................................119 

 Oostenrijk  .........................................103 

1.5 Education Week
Juli 2019 vond Beoordelen I voor de buitenlanders plaats in 

Friesland, de zogenaamde Education week. Hiervoor zijn alle 27 

deelnemers geslaagd. De cursisten kwamen uit de volgende 

landen:  Duitsland, Zwitserland, Zweden, Engeland, Denemarken 

en Zuid-Afrika.

1.6 Beoordelingscursussen
In 2019 werden vijf beoordelingscursussen in Nederland 

gehouden. In Friesland vonden twee cursussen Beoordelen I 

plaats, waar in totaal 26 deelnemers slaagden. De cursus 

Beoordelen II werd gehouden in Zuid-Nederland en twee in 

Friesland. Daarvoor slaagden in totaal 37 deelnemers.

1.7 JongKFPS
Tijdens de Centrale Keuring van 2019 werd Stan Derksen 

gehuldigd als Jonge Fokker van het Jaar. Hij ontvangt een voor 

de fokkerij relevante prijs: een gratis dekking ter waarde van 

maximaal € 1000,-, ter beschikking gesteld door het KFPS. 

Het JongKFPS heeft in 2019 diverse activiteiten georganiseerd, 

zoals een excursie naar De Nieuwe Heuvel in Lunteren, een 

aantal dressuurclinics met Joyce Haaijer, een bezoek aan 

Voermeesters, Eurofins en een paardenmelkerij en een discussie-

avond samen met de Bond Merriehouders Fries Ras met als 

thema ‘Voor fokkers, door fokkers’. JongKFPS telt 256 leden in 

2019.

1.8 In memoriam
In 2019 zijn de volgende betekenisvolle leden overleden: 

20-1-2019 Romke van der Meer, 73 jaar

26-1-2019 Marga de Wolff, 37 jaar 

17-5-2019 Nanne Osinga, 65 jaar 

14-8-2019 Bob Hofstee, 76 jaar

De Friese paarden evenementen zijn meer dan ooit  
populair en dragen op een ongekende wijze bij aan de  

promotie van het Friese paard
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3. Financiën
3.1 Algemeen

Hieronder zullen slechts een beperkt aantal onderwerpen uit de 

financiële verslaglegging van het KFPS worden aangestipt. Voor 

een goed beeld van de gehele financiële situatie van het KFPS 

verwijzen wij u graag naar de Jaarrekening 2019 (opvraagbaar 

via financien@kfps.nl).

3.2 Financiële positie
Het KFPS heeft het financieel jaar afgesloten met een resultaat 

van € 496 negatief. Het operationeel resultaat is in 2019 

negatief € 107.320. Het saldo actuarieel resultaat stamboekcerti-

ficaten en de financiële baten en lasten was positief € 611 en  

€ 106.213.

effectendepot in haar bezit. Het KFPS handelt conform het 

vastgestelde beleggingsbeleid door de Ledenraad. Het effecten-

depot wordt beheerd door een vermogensbeheerder. Het KFPS 

heeft in 2019 een uitstekend positief resultaat van € 115.868 

behaald op haar effectenrekening. Het gelopen beleggingsrisico 

wordt beperkt door het beleggingsmandaat conform besluit 

Ledenraad. De resultaten over de voorafgaande jaren waren 

positief met uitzondering van het jaar 2018 waar een licht 

negatief resultaat behaald is. Het resultaat uit de contante 

waarde berekening statiegelden is lager dan begroot door de 

vereiste verlaging van de rekenrente. 

Met een eigen vermogen van € 2.580.686 en een solvabiliteit van 

41% kan de vereniging als gezond worden gekenmerkt. Ook de 

liquiditeit van het stamboek is uitstekend te noemen.

3.3 Bijzondere jaarrekening 2019
Balans

Hieronder ziet u een verkort overzicht van de balans uit de 

jaarrekening 2019:

x € 1.000 31.12.2019 31.12.2018

ACTIEF 

Vaste activa 41 54

Voorraden 136 132

Vorderingen 516 552

Effecten en liquide middelen 5.610 5.176

Balanstotaal 6.303 5.914

x € 1.000 31.12.2019 31.12.2018

PASSIEF  

Eigen Vermogen 2.581 2.581

Langlopende schulden 2.637 2.537

Kortlopende schulden 1.085 796

Balanstotaal 6.303 5.914

2. Personeel
2.1 Personele wisselingen

Kantoor

In 2019 is Anneke Bos uit dienst getreden, zij kan genieten van 

haar welverdiende pensioen. Daarnaast heeft Jacques Verkerk 

De grafiek hierboven geeft een beeld van de solvabiliteit van 
de vereniging in de laatste jaren

Overzicht met kerncijfers van het KFPS tussen 2012 en 2019
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Aantal FTE’s 8,3 9,1 8,4 7,9 7,9 7,9 8,2 8,4

besloten weg te gaan bij het KFPS. Jacques had als takenpakket 

Keuringen & Opleidingen. Op 1 november 2019 is Wytske Schuth 

toegetreden als nieuw MT-lid Keuringen & Opleidingen. 

Financiële kerncijfers (€ x 1.000) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Baten 2.952 2.858 2.592 2.385 2.517 2.510 2.395 2.370

Lasten 3.059 2.668 2.536 2.397 2.487 2.556 2.434 2.495

Financiële baten en lasten 106 36- 32 76 56 111 77 123

Actuarieel resultaat stamboekcertificaten 1 42 54 10 31 23- 5- 4-

Netto resultaat 0 196 142 74 117 42 33 6-

Eigen vermogen 2.581 2.581 2.385 2.243 2.168 2.056 2.013 2.010

Uit het overzicht met kerncijfers blijkt dat zowel de baten als 

lasten toegenomen zijn, deze worden beide onder het kopje 

resultatenrekening verder toegelicht. Het KFPS heeft één 
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Het balanstotaal is gestegen. Aan de activa zijde komt dit 

voornamelijk tot stand door de gestegen effecten en liquide mid-

delen. Aan de passiva zijde komt de stijging tot stand door de 

stijging in de langlopende schuld stamboekcertificaten en een 

stijging van de kortlopende schulden. De kortlopende schulden 

bestaan voornamelijk uit vooruit ontvangen bedragen kaartver-

koop en vooruit gefactureerde bedragen hengstenkeuring 2020.

Resultatenrekening

Voor een uitsplitsing van de baten en lasten verwijzen wij u 

graag naar de jaarrekening 2019. 

De bijzonderheden uit de resultatenrekening zullen we hier wel 

even kort toelichten.

Baten en lasten

De belangrijkste baten van het KFPS, de contributies, keurings- 

en registratiebaten en baten uit dekkingen verlopen volgens 

begroting of beter. De kosten zijn goed in de hand gehouden, 

extra kosten hebben veelal geleid tot hogere opbrengsten. Er 

zijn daarnaast extra kosten gemaakt vanwege twee lopende 

rechtszaken. Een bijzondere bate betreft een bate uit een boete 

dekoverschrijding. 

3.4 Meerjarenverwachting
Het KFPS stemt het strategische beleid iedere vijf jaar af met de 

leden. Hierin wordt in grote lijnen het beoogd beleid aangege-

ven. In het voorjaar 2019 is de KFPS-strategie 2019-2024 

opgesteld en gepresenteerd. Op basis van deze strategie is de 

Het KFPS is een gezonde organisatie met een  
uitstekend eigen vermogen en liquiditeit

meerjarenbegroting 2020-2024 opgesteld. De basis hierin is dat 

de beoogde investeringen uit het huidige budget worden 

gefinancierd, dan wel dat er nieuwe inkomstenbronnen aange-

boord worden. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van 

gevormde bestemmingsreserves.  

Het KFPS is een gezonde organisatie met een uitstekend eigen 

vermogen en liquiditeit. Het KFPS is een vereniging zonder 

winstoogmerk, uitgangspunt voor de begroting is hierbij een 

bedrijfsresultaat van maximaal 100.000,- negatief. Door 

financiële baten en vrijval van statiegelden zal het eindresul-

taat hiermee rond nul eindigen.  

De meerjarenbegroting is gepresenteerd en vastgesteld in twee 

scenario’s. Een taakstellend budget met het ambitieniveau uit 

de meerjarenstrategie. En een conservatief budget waarbij de 

gewenste groei uitblijft, een zogenoemde ‘base case’. De 

komende jaren zal er gezamenlijk met alle leden hard gewerkt 

moeten worden om de groei te stimuleren. Enerzijds door 

markten te ontwikkelen en anderzijds door het stimuleren van 

de fokkerij met meer promotie, deelname aan keuringen 

aantrekkelijker maken en begeleiden van nieuwe en jonge 

fokkers. Feit is dat de positieve marktontwikkeling, oplopende 

vraag en prijzen en vele publiciteit van de afgelopen jaren nog 

niet geresulteerd heeft in groei van geboren veulens. 

Naast de meerjarenbegroting is er een jaarbegroting voor 2020 

opgesteld, die aansluit op het jaarplan 2020. Deze bevat meer 

concrete cijfers en voorstellen, geënt op de vastgestelde 

meerjarenstrategie. Voor 2020 wordt een klein negatief 

eindresultaat van € 12.000 verwacht. Het KFPS verwacht voor 

het komende boekjaar volgens begroting uit te komen. Het 

KFPS verwacht op dit moment geen specifieke risico’s die het 

voortbestaan van de vereniging raken. Het KFPS verwacht in 

2019 geen grote investeringen uit te voeren in de materiële 

vaste activa.

Het KFPS heeft in het boekjaar 2020 te kampen beperkingen 

vanwege het coronavirus. Een deel van de activiteiten van het 

KFPS zoals keuringen en vergaderingen zijn tot nader orde 

opgeschort of geannuleerd. De gevolgen voor het KFPS blijven 

financieel gezien tot dusver beperkt. Wegvallende omzet wordt 

veelal opgevangen door wegvallende variabele kosten. De 

liquiditeit en continuïteit zijn niet in gevaar en zal voor de 

komende periode en daarna geen gevaar betekenen. Het KFPS 

heeft ruim voldoende financiële buffer opgebouwd om tegen-

slagen op te kunnen vangen en haar activiteiten voort te 

zetten. De te verwachtte recessie zal van invloed zijn op de 

activiteiten in de komende perioden. Dit zal nauwgezet in de 

gaten gehouden worden zodat prognoses hierop aangepast 

kunnen worden. Het KFPS is bij recessies in het verleden in 

staat gebleken om dit goed op te kunnen vangen.
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4. Fokkerij en registratie
4.1 Fokprogramma

Het fokprogramma is de verzameling van alle selectiemiddelen 

die worden ingezet om de in het fokdoel geformuleerde doel-

stellingen te realiseren. Onderdelen van het fokprogramma zijn 

bijvoorbeeld het keuringsbeleid met het daarbij behorende 

stelsel van predicaten, de (jonge) hengstenselectie, maar ook de 

verschillende beleidsmaatregelen om de inteelttoename in de 

hand te houden. Uiteindelijk gaat het erom met behulp van alle 

instrumenten binnen het fokprogramma de meest waardevolle 

fokdieren te selecteren, die bijdragen aan de volgende genera-

ties Friese paarden. Om deze meest interessante paarden in 

beeld te brengen, spelen fokwaarden een steeds belangrijkere 

rol. Fokwaardeschatting is de beste methode om de genetische 

waarde van paarden te bepalen, omdat op de meest optimale 

wijze informatie uit de keuringen, aanlegtesten, etc. van het 

betreffende paard wordt ingewogen met de kwaliteit van de 

afstamming van het paard en indien aanwezig de informatie van 

de (kwaliteit van de) nakomelingen. Omdat het fokdoel uit 

uiteenlopende kenmerken bestaat, van exterieur, sportaanleg, 

gezondheid, etc. en het KFPS tevens laag verwante paarden op 

waarde wil schatten, is in 2019 de zogenaamde Totaalindex 

geïntroduceerd. In de Totaalindex worden fokwaarden voor 

exterieur en sportaanleg optimaal ingewogen, samen met de 

verwantschap. Hengsten en merries zullen voortaan op volgorde 

van Totaalindex in overzichten gepubliceerd gaan worden.

4.2 Fokkerij en onderzoek
In het onderzoek naar DNA (merkers) voor aangeboren aandoe-

ningen zijn in 2019 geen ontwikkelingen te melden. Wel is een 

eerste analyse gemaakt van de karakterkenmerken die sinds 

2013 verzameld worden vanuit de ABFP-testen. Uit dit onder-

zoek wordt de erfelijke component van karaktereigenschappen 

bevestigd, middels redelijke erfelijkheidsgraden. Tevens zijn 

hieruit de eerste fokwaarden voor karakter gepubliceerd. Het 

betreft hier de kenmerken betrouwbaarheid/berekenbaarheid, 

trainbaarheid, inzet en uithoudingsvermogen. De betrouwbaar-

heid van deze fokwaarden is nog aan de lage kant. Dit heeft 

deels te maken met het lage aantal paarden waarop de schattin-

gen van de erfelijkheidsgraden nog is gebaseerd. Anderzijds 

zijn 20 nakomelingen eigenlijk te weinig om betrouwbare 

karakterfokwaarden voor hengsten te schatten.

In 2019 is een eerste aanzet gegeven tot de fokwaardeschatting 

voor levensduur. Gebleken is dat de erfelijkheid niet heel hoog 

is, maar dat verschillen in duurzaamheid tussen groepen 

nakomelingen van hengsten, aangeven dat hier toch voor 

geselecteerd zou kunnen worden. De uitdaging zal zijn om van 

hengsten zo vroeg mogelijk een inschatting te maken van hun 

vererving van levensduur.

 

4.3 Dekkingen
In 2019 zijn 4.639 dekkingen geregistreerd, hetgeen vergelijk-

baar is met 2018, toen 4.782 dekkingen (4.666 volgens Jaarver-

slag 2018 plus 116 nagekomen dekkingen) werden geregis-

treerd.

4.4 Geregistreerde veulens
In 2019 werden 3620 geboorten 

gemeld, vergelijkbaar met 2018, toen 

3687 veulens werden geboren. Van 

deze veulens werden er in 2019 3262 

geregistreerd (gechipt). Een deel van 

het restant (buitenland) zal in 2020 

gechipt en geregistreerd worden. Van 

de geregistreerde veulens is ruim 93% 

geregistreerd in het hoofdregister. In 

de bijboeken werden de volgende aantallen geregistreerd: 

Bijboek I: 50; Bijboek II: 169; D-boek: 16. Het aantal registraties 

in de bijboeken laat een dalende trend zien, hetgeen een 

gunstige ontwikkeling is. 

4.5 Keuringen
In 2019 zijn 13 fokdagen georganiseerd, inclusief de fokdagen 

op Ameland en Terschelling en de fokdag in Oosterland. Daarbij 

werd bij 5 fokdagen een voorkeuring gehouden. In Nederland 

werden 10 stamboekkeuringen georganiseerd en 5 veulenkeu-

ringen. In het buitenland werden in totaal 60 keuringsdagen 

gehouden. In totaal lag het aantal gekeurde paarden 8% hoger 

dan vorig jaar. De winst lag met name in het buitenland. 

Nederland 
2019

Buitenland 
2019

Nederland 
2018

Buitenland 
2018

Totaal 2019 Totaal 2018 Verschil

Veulens 1033   443 977 478 1476 1455 + 1%

Opname merries   647   351 699 312   998 1011 - 1%

Graadverhoging   196   160 201 136   356 337 +6%

Ruinen/hengsten   360   211 371 193   571 564 + 1%

Enter/twenter hengsten       1     75     0   83     76   83 - 1%

Enters/twenters     87    143   89 119   230 208 +11%

Modelmerries       4       2     2     1       6     3 +50%

Kroonmerries     53     30   43   25     83   68 +22%

Stermerries   172     81 166   76   253 242 + 5%

Totaal 2553 1496 2548 1423 4049 3971 + 8%
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4.6 Keuringsresultaten
In de onderstaande tabellen zijn de keuringsgegevens van de 

veulenkeuringen en de keuringen van volwassen paarden 

weergegeven. Het percentage veulens dat een eerste premie 

heeft gekregen lag op ruim 20%. Dit is de eerste keer dat de 

20%-barrière is doorbroken. Ook het Sterpercentage bij de 

driejarigen lag in 2019 hoger dan vorig jaar.

4.7 Herkeuringen
 In 2019 zijn 90 paarden die op een fokdag of stamboekkeuring 

zijn gekeurd aangeboden voor herkeuring. Dat waren 21 minder 

dan vorig jaar. Twintig paarden werden bij de herkeuring 

‘verhoogd’, terwijl 5 paarden een lager keuringsresultaat kregen.

4.8 Preferent en Prestatie
De predicaten Preferent en Prestatie worden vergeven aan 

merries die kwalitatief goede nakomelingen hebben voortge-

bracht voor exterieur respectievelijk sport. In 2019 zijn 37 

merries Preferent geworden. 14 merries kregen in 2019 het 

Prestatiepredicaat toegekend.

4.9 Verrichtingsonderzoeken
Het KFPS kent drie soorten verrichtingsonderzoeken, die 

informatie geven over de sportaanleg van jonge paarden: het 

Centraal Onderzoek, de ABFP-test en de IBOP-test. De beoorde-

lingsresultaten uit verrichtingsonderzoeken spelen een belang-

rijke rol in het fokprogramma, bij de selectie van hengsten en 

bij het toekennen van predicaten. In 2019 is besloten om de 

resultaten van de aanlegtesten te koppelen aan de predicaten 

middels het toekennen van A-tjes:

A:  73 – 76.5 punten

AA:  77 – 81.5 punten

AAA:  82 punten en hoger

4.9.1 ABFP-testen
In 2019 zijn in totaal precies 100 ABFP-testen uitgevoerd, 

waarvan 13 in de Verenigde Staten. Veruit de meeste ABFP-testen 

worden uitgevoerd in het kader van het nakomelingenonder-

zoek. Het afgelopen jaar was er een toename te zien in het 

aantal geteste ‘voorlopige’ Kroonmerries.

4.9.2 IBOP-testen
In 2019 zijn 289 IBOP-proeven uitgevoerd: 237 rijproeven, 50 

menproeven en 2 tuigproeven. Dit is bijna 30 meer dan vorig 

jaar. Het gemiddelde aantal punten bedroeg 73,4 en ligt daarmee 

een half punt hoger dan in 2018.

Jurre v/d Arebo Hoeve (Ulbrân 502), kampioen hengstveulens op de CK.
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RESULTATEN VEULENKEURINGEN

Jaargang Eerste premie Tweede premie Derde premie Geen premie

2019 297 825 287 21

2018 257  837 308 35

RESULTATEN KEURINGEN VOLWASSEN PAARDEN

MERRIES RUINEN HENGSTEN

Jaargang Stamboek Ster Kroon Model Ruinenboek Ster Ster

2019 584 342 54 14 49 35 162

2018 640 342 56 14 50 25 146

In 2019 is de Totaalindex 
geïntroduceerd, hierin wor-
den fokwaarden voor exteri-
eur en sportaanleg optimaal 
ingewogen, samen met de 

verwantschap



NAKOMELINGENONDERZOEK

Hengst afstamming fokwaarden

ras bouw beenw. stap draf galop

Bene 476 Doaitsen 420 x Leffert 306 105 105 102 105 108 101

Fonger 478 Olgert 445 x Doeke 287 102 101 105 110 104 101

Gerben 479 Doaitsen 420 x Sape 381 100 104 103 105 104 104

Hette 481 Norbert 444 x Rindert 406 102 103 101 103 107 106

Haike 482 Arjen 417 x Lute 304 101 103 102 106 103 100

Jehannes 484 Tsjalle 454 x Oepke 266 109 107 106   99 108 102

Jouwe 485 Pier 448 x Folkert 353 110 111 104 105 103   97
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4.10 Centraal Onderzoek
Het Centraal Onderzoek vond in het najaar van 2019 voor de 

derde keer plaats op het Hippisch Centrum Exloo. 23 hengsten 

hebben aan het verrichtingsonderzoek deelgenomen: 5 instro-

mers uit 2018 en 18 hengsten vanuit de derde bezichtiging. Er 

zijn in 2019 geen hengsten uit de herkansing aangewezen voor 

het CO. Uiteindelijk zijn zes hengsten ingeschreven in het 

stamboekregister: Wibout 511 (Thorben 466 x Doeke 287); 

Waander 512 (Loadewyk 431 x Beart 411); Wolter 513 (Fabe 348 

x Karst 362); Auwert 514 (Jehannes 484 x Andries 415); Arent 

515 (Jouwe 485 x Haitse 425) en Boet 516 (Jouwe 485 x Uldrik 

457). In Australië werd in het voorjaar van 2019 de hengst 

Bastiaan 510 (Jisse 433 x Tsjerk 328) via het verkorte onderzoek 

goedgekeurd. Dit betekende een primeur voor dit land.

4.11 Nakomelingenonderzoek
In 2019 hebben 7 hengsten het nakomelingenonderzoek met 

goed resultaat afgerond en daarmee hun dekvergunning 

behouden:

Paard van het Jaar: Horses2fly Anniek (Haitse 425).Bastiaan 510, de eerste goedgekeurde KFPS stamboekhengst in Australië.
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In 2019 werden zeven hengsten KFPS Stamboekhengst,  
waarvan één in Australië. Zeven hengsten rondden  

hun nakomelingenonderzoek met succes af  

4.12 Hengstenbestand
In 2019 zijn de volgende hengsten overleden: Jisse 433, Olgert 

445, Eibert 419, Date 477, Maiko 373 en Bente 412.

4.13 Inspectie en jurykorps
In 2019 is afscheid genomen van jurylid Haike van der Meulen. 

Hij keurde in juli z’n laatste veulen op dezelfde plek waar het 

vijftig jaar eerder begon: op de oude ijsbaan van Oldeboorn, het 

voormalige keuringsterrein van fokvereniging It Fryske Greid-

hynder. Maar liefst vijf nieuwe juryleden werden benoemd in 

2019: Johan van der Velde, Daniëlle van Vliet, Manuel Gasseling, 

Wieneke Blom en Peter de Meulmeester. In de inspectie zijn in 

2019 Jan Hellinx en Corrie Terpstra-Van der Meer benoemd. 

Hiermee is ingespeeld op het vertrek uit de inspectie van Louise 

Hompe en Jaap Boersma in 2020. De aansturing van de inspectie 

en jury vanuit het kantoor is in handen van Wytske Schuth, die 

het KFPS-team eind 2019 is komen versterken en tevens verant-

woordelijk is voor opleidingen en de algehele coördinatie van de 

keuringen en testen.
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5. Sport
Het ontwikkelen van het Friese paard in de sport is één van de 

kerntaken van het KFPS. 

5.1 Sportpredicaten
In 2019 is aan 135 paarden het predicaat Sport verstrekt, 

verdeeld over de volgende disciplines:

Dressuur: 116 

Mennen dressuur: 14 

Tuigen: 5

5.1.1 Sport-Elite predicaten
Het predicaat Sport-Elite is in 2017 ingevoerd en wordt toege-

kend aan paarden die minimaal 5x 60% hebben behaald in de 

Prix St.Georges of hoger of het Sportpredicaat hebben behaald in 

drie disciplines, te weten: dressuur, tuigen en mennen. In 2019 

is aan 27 paarden het predicaat Sport-Elite verstrekt, verdeeld 

over de volgende disciplines:

• Dressuur: 23

• Drie disciplines: 4

5.2 Pavo Fryso Bokaal
De Pavo Fryso Bokaal stimuleert jonge Friese paarden in de sport. 

De selectiewedstrijden vinden plaats bij de organiserende 

fokverenigingen, de finale is tijdens de Centrale Keuring. Deelne-

mende landen zijn Nederland, Duitsland, België en Denemarken. 

Kampioenen Pavo Fryso Bokaal met dressuuraanleg 2019

4-jarige hengsten/ruinen

Ytse fan Wylgster Pragt (Wybren 464 x Jasper 366), gefokt door J. 

Pragt, De Wilgen, in eigendom van S. Minkema en J. Schreuder, 

Frieschepalen en gereden door Harmina Holwerda 

5- en 6-jarige hengsten/ruinen

Sven B. Ster (Wimer 461 x Maurus 441), gefokt door B. Bosma, 

Makkum, in eigendom van S. Minkema en J. Schreuder, Friesche-

palen en gereden door Leonie Evink  

4-jarige merries

Yersie C. Kroon (Hessel 480 x Beart 411) van fokker/eigenaar 

Mevr. Y.R. Pen, Heelweg en gereden door Corina Conradi

5- en 6-jarige merries

Renske Carmen F.D. Visscherwei Ster (Tsjalke 397 x Olof 315) 

van fokker/eigenaar Mevr. Elvera Scholten, Oene en gereden 

door Isabelle Vroomans 

Kampioenen Pavo Fryso Bokaal met aanleg voor de tuig-

paardensport 2019

Hengsten en ruinen

 Sven B. Ster (Wimer 461 x Maurus 441), gefokt door B. Bosma, 

Makkum, in eigendom van S. Minkema en J. Schreuder, Friesche-

palen en gereden door Sybren Minkema  

Merries

Thirsa fan Jentje’s Pleats Ster (Michiel 442 x Rindert 406) van 

fokker/eigenaar J.E. de Groot, Hilaard en gereden door Jelmer 

Chardon 

Kampioenen Pavo Fryso Bokaal met aanleg voor de men-

sport 2019

Hengsten/ruinen 

Tjibbe fan Horp Ster (Bartele 472 x Teeuwis 389), gefokt door J.P. 

Mensink, Zweeloo, eigenaar Mevr. J.C. v.d. Ark en P. Wijbenga, 

Oudwoude en gereden door Udo de Haan

Merries

Vita S.A. Kroon (Norbert 444 x Beart 411) van fokker/eigenaar A. 

Vanderper, West-Vleteren en gereden door Udo de Haan 

5.3 Mei Grand Prix Nei Grand Prix
Het KFPS is begin 2016 aangesloten bij het ambitieuze project 

MGPNGP van KWPN & KNHS Fryslân om paarden binnen drie jaar 

het hoogst haalbare niveau in de dressuursport te laten behalen, 

namelijk de Grand Prix. In 2019 is het project voortgezet onder 

de naam MGPNGP 2.0, met als hoofdsponsor Stal de Mersken. 

Rien van der Schaft heeft het stokje overgenomen van Alex van 

Silfhout als trainer. Na strenge selectierondes zijn tot dit nieuwe 

project Marsja Dijkman met Geke fan ‘e Beijemastate (Beart 411) 

en Harmina Holwerda met Mario fan Bokkum (Jasper 366) 

toegetreden. Bij de junioren maken vijf ruiters deel uit van het 

project: Afke Weidenaar met Maile fan Klaeiterp (Stendert 447), 

Amber Hoogeveen met Nina fan Up to Date (Anders 451) en 

Esmee Hoogeveen met Hedwich (Wobke 403), Jelmer Ketelaar 

met Tsjalle 454 (Mintse 384) en Nadia den Hollander met Yde 

van de Noeste Hoeve (Hessel 480).

5.4 Competities
Voor Friese paarden worden er door het jaar heen diverse 

competities georganiseerd. Onderstaand kort een verslag van de 

grootste competities.

Alrako KFPS kampioenschap dressuur

Jaarlijks wordt er voor Friese paarden een landelijk dressuur-

kampioenschap gehouden. Sinds halverwege het seizoen 2016 

draagt deze titelstrijd de naam Alrako KFPS kampioenschap 

dressuur. De finale werd gehouden op het Nationaal Hippisch 

Centrum in Ermelo.

De kampioenen:

Klasse B: Linda de Boer met Ekogrön’s Ynz (Pier 448); Klasse L1: 

Monique van der Meij met Stal Brandsma’s Tsjalda (Alwin 469); 

Klasse L2: Nynke Mulder met Rooske fan Scyedam (Alwin 469); 

Klasse M1: Isabelle Vroomans met Vajen (Tymon 456);  Klasse 

M2: Bodien Grijpstra met Matsje BV (Gjalt 426); Klasse Z1: 

Wendy Okkema met Stal Okkema’s Rudmer (Michiel 442); Klasse 

Z2: Thea Dijkstra met Joris fan Bangazathe (Brandus 345);    

Klasse ZZ-Licht: Marc-Peter Spahn met J.J. (Tymon 456); Klasse 

ZZ-Zwaar: Margriet Koopmans-Wiersma met Ide K.W. (Maurits 

437); Lichte Tour: Marsja Dijkman met MGPNGP Geke fan é 

Beijemastate (Beart 411);  Zware Tour: Marc-Peter Spahn met 

Elias 494 (Jorn 430);  Viertallen L: Meertallen Winschoten; 

Viertallen M: St. Hubertus, Lisse; Viertallen  Z-ZZ: Z Friezen-

team Groningen.

www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl
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EK dressuur

Het Kennis & Promotie Platform Fries dressuurpaard organiseer-

de voor de tweede kederde in oktober een Europees kampioen-

schap dressuur voor Friese paarden, gehouden bij Stoeterij 

Bommelsteyn in Haskerhorne.

De kampioenen:

Vierjarigen: Susan Wind met Yme Ids Galloper (Hessel 480); 

Vijfjarigen: Isabelle Vroomans met Vajen (Tymon 456); Zesjari-

gen: Isabelle Vroomans met Renske Carmen F.D. Visscherwei 

(Tsjalke 397); Zevenjarigen: Harmina Holwerda met MGPNGP 

Mario fan Bokkum (Jasper 366); ZZ-Zwaar: Amber den Heyer met 

Kop Jansen Johnny Cash (Tsjalle 454) ; Lichte Tour: Patricia 

Mannaerts met Jelle fan ‘e San Ieren (Beart 411); Zware Tour: 

Peter Spahn met Elias 494 (Jorn 430).

KFPS Indoorcompetitie 2017-2018

In de disciplines dressuur en mennen wordt in de winterperiode 

de KFPS Sportcompetitie Indoor gehouden voor ruiters, amazo-

nes en menners met Friese paarden.  

In 2019 ging de Tinnen Menner naar debutante Karin Vermeulen 

die met Yfke fan Hesens (Andries 415), die kampioen werd in de 

klasse B. 

De Zilveren Zweep in de klassen B tot en met L2 dressuur werd 

gewonnen door Isabelle Vroomans met Vajen T. Horsea (Tymon 

456), die het kampioenschap haalde in de L2-dressuur. Harmina 

Holwerda mocht de Zilveren Zweep in de klassen M1 tot en met 

ZZ-Licht in ontvangst nemen. Met Ruscherd fan Bokkum (Norbert 

444) werd ze kampioen on de M2. De Young Talent Award ging 

naar de 22-jarige Annemieke Wijbenga met Wander W.A. (Wimer 

461).

De overall winnaar van de Indoor kampioenschappen tuigen 

seizoen 2018-2019 ging naar Sven B. (Wimer 461)  met Sybren 

Minkema. Bij de onervaren hengsten/ruinen ging de overwin-

ning naar Tjibbe P.J. (Bartele 472) met Udo de Haan. Bom-

melsteyns’s Valentina (Alwin 469) met Henk Hammers aan de 

leidsels werd kampioen bij de merries en Berber van der Veer 

ging met de Young Riders titel naar huis met Het Swarte Paert 

Sierd P.J. (Dries 421).  

www.kfpssport.nl

KFPS Outdoor Mencompetitie

De KFPS Sportcompetitie outdoor mennen bestaat uit een aantal 

selectie menwedstrijden in de maanden juni, juli en augustus, 

met de finale op 3 augustus tijdens het Concours Hippique in 

Rijs/Harich.

De kampioenen:

Klasse B: Renate Roling met Oukje fan it Hiem DL (Tsjalle 454); 

Klasse L: Brechtsje Gras-van der Weij met Olger fan Fjildsicht 

(Thorben 466); Klasse M: Udo de Haan met Het Swarte Paert 

Romke SvH (Alke 468); Klasse Z: Udo de Haan met Vita S.A. 

(Norbert 444); Klasse ZZ: Hette Jellema met Drys (Fabe 348).  

www.kfpssport.nl

Friesian Talent Cup 2018/2019

In 2019 vond de vijfde editie plaats van de Friesian Talent Cup 

met selectiedagen in Lunteren, Balkbrug en twee keer in Sint 

Nicolaasga. De halve finale was in de Diamanthal te Balkbrug. 

Hier selecteerde het juryteam de beste acht combinaties per 

rubriek voor de finale tijdens de Hengstenkeuring 2020. 

Kampioen bij de merries werd Alive S. van de Sprong (Beart 411) 

met Fleur van Kempen. Kampioen bij de hengsten/ruinen werd 

Marijke Boelen met Bauke K (Fabe 348).

5.5 Nationaal tuigen
Verdeeld over het zomerseizoen zijn er diverse tuigconcoursen 

voor de nationale en regionale rijders in Noord- en Zuid-Ned 

erland. Deze worden na een spannende seizoensstrijd afgeslo-

ten met de kampioenschappen in de diverse klassen. In dit 

verslag beperken we het tot een overzichtje van de kampioenen 

voor de sjees: de nationaal kampioenen.

Nieuwelingencompetitie: Sybren Minkema met Sven B. (Wimer 

461); Provincie Fryslân Prijs: Sybren Minkema met Nane 492 

(Wimer 461); Ereklasse: Jelmer Chardon met Eise 489 (Maurits 

437); Damesklasse: Jolanda Schreuder met MGPNGP Mario fan 

Bokkum (Jasper 366); Fokmerries: Sybren Minkema met Auckje 

fan ‘e Alde Ryd (Tsjalke 397); Stamboekhengsten: Jelmer 

Chardon met Eise 489 (Maurits 437); Tweespannen: Udo de 

Haan met Tjibbe P.J. (Bartele 472) en Ysbrand P.J. (Gerben 479); 

Tandem: Udo de Haan met Het Swarte Paert Sierd P.J. (Dries 

421) en Rinse P.J. (Thorben 466); Klavertje drie: Feike Holtrop 

met Egberth van de Zonschate (Jasper 366), Hessel fan ‘e 

Stjelpdyk (Andries 415) en Bettina H. (Hinne 427); Vierspan: 

Feike Holtrop met Egberth van de Zonschate (Jasper 366), Jasper 

fan ‘e Stjelpdyk (Norbert 444), Hessel fan ‘e Stjelpdyk (Andries 

415) en Bettina H. (Hinne 427).

In 2019 is aan 27 paarden het predicaat Sport-Elite  
uitgereikt: 23 in de dressuur en 4 paarden verdienden dit 

predicaat dankzij hun prestaties in drie disciplines
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6. Evenementen
Het KFPS organiseert jaarlijks een groot aantal keuringen, 

waarvan twee een hoogtepunt vormen in de totale keuringska-

lender: de Centrale Keuring en de Hengstenkeuring. 

6.1 Hengstenkeuring 2019
Vele Friese paardenliefhebbers keken via de vier livestreams 

(Nederlands, Engels, Duits en Fries) en live TV op Omrop Fryslân 

mee naar de FRIESIAN PROMS en de finale van de Hengstenkeu-

ring op zaterdag. Al weken voor aanvang van het evenement was 

het zaterdagprogramma van de Hengstenkeuring uitverkocht en 

ook was de vrijdagavond van de FRIESIAN PROMS uitverkocht. 

En voor het eerst was ook het gezellige strodorp finaal volge-

bouwd en is het evenement bestempeld als meest sfeervolle 

hippische evenement ter wereld. 

6.1.1 Keuring jonge hengsten
De Hengstenkeuring leverde een totaal aantal hengsten voor het 

CO op van 39.

6.1.2 Clinicprogramma
In samenwerking met JongKFPS had het KFPS weer een gevari-

eerd clinicprogramma opgesteld voor de vrijdag van de Heng-

stenkeuring. In zowel de grote piste, het promodorp als enkele 

zalen in het WTC-hotel vonden de clinics plaats.  

6.1.3 Keuring stamboekhengsten
Bij de oudere hengsten draafde Alwin 469 naar het kampioen-

schap. De reservetitel oudere hengsten was voor Tsjalle 454. Bij 

de jonge hengsten etaleerde Jurre 495 zijn bijzondere klasse en 

werd net als in 2017 en 2018 verkozen tot kampioen. De sterk 

optredende Markus 491draafde naar de reservetitel bij de 

jongere hengsten. In de strijd om het algemeen kampioenschap 

verkoos de jury de jongere garde en pakte Jurre 495 de titel met 

Markus 491 als reserve.

6.1.4 Paard van het Jaar
Horses2fly Anniek (Haitse 425) betrad met haar eigenaar Jaques 

Poppen op zaterdagmiddag de piste voor de huldiging van Paard 

van het Jaar 2018. Dankzij haar uitstekende resultaten waaron-

der wereldkampioen Paramennen kreeg Horses2fly Anniek deze 

Algeheel CK-Kampioene: Berber van Brabantshof ( Jehannes 484). Kroonmerrie Yersie C. (Hessel 480) won de Pavo Fryso Bokaal. 
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De Hengstenkeuring is bestempeld als meest sfeervolle 
hippische evenement ter wereld

titel. Provincie Fryslân stelt jaarlijks een prijs ter beschikking 

van € 500 voor de fokker en €500 voor de eigenaar.

6.1.5 Fokker van het Jaar
Hindrik Kuiper uit Oosterend werd door een uitgekiende 

puntentelling uitgeroepen tot Fokkers van het Jaar 2018. Mede 

door het in één jaar behalen van de predicaten Preferent, Model, 

Kroon (2) en Ster werd deze eretitel door Kuiper behaald. 

Overzicht kampioenen Centrale Keuring 2019

Kampioen hengstveulens: Jurre v.d. Arebo Hoeve (Ulbrân 502 

x Epke 474), fokker/eigenaar: R. Arends, Beilen. Reservekampi-

oen: Jouke Klaas v.d. Arebo Hoeve (Ulbrân 502 x Felle 422), 

fokker/eigenaar: R. Arends, Beilen.

Kampioen merrieveulens: La Lique van de Meikade (Jehannes 

484 x Pier 448), fokker/eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen.  

Reservekampioen: Janke L.W. (Jehannes 484 x Gjalt 426), fokker/

eigenaar: Fam. Ludema, Witmarsum.   

Kampioen entermerries: Gerbrecht van de Marne (Jehannes 

484 x Norbert 444), fokker: D. van Foeken, Bolsward, eigenaar: 

H.J. Oosterhof, Suldrup. Reservekampioen: lse fan Oostenburg 

(Alwin 469 x Norbert 444),  fokker/eigenaar: A. de Hoek, 

Drachtstercompagnie. 

Kampioen twentermerries: Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x 

Beart 411), fokker/eigenaar: Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde. 

Reservekampioen twentermerries: Feike van de Zwarte Marie 

(Alwin 469 x Sierk 326), fokker/eigenaar: Antonia Derksen.

Kampioen Jeugd: Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411), 

fokker/eigenaar: Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde. Reservekampi-

oen: Feike van de Zwarte Marie (Alwin 469 x Sierk 326), fokker/

eigenaar: Antonia Derksen.

 

Kampioen 3-jarige merries: Berber van Brabantshof (Jehannes 

484 x Norbert 444), fokker: J.G.Th. Vernooij, Beusichem, 

eigenaar: A. Thomassen Lunteren. Reservekampioen: Coba van 

de Haenebos (Jehannes 484 x Norbert 444), fokker/eigenaar: 

Mevr. J.M.J. Wiersma-Bos, Nieuwebrug.   

Kampioen 4 t/m 6 jarige merries: Ytske J.S. (Epke 474 x 

Lolke 371), fokker: P.J.G. Jenniskens, Castenray, eigenaar: J.S. de 

Wolff, Blauwhuis. Reservekampioen: Yfke (Beart 411 x Nanno 

372), fokker: Dhr. M. Hindriks, Hollandscheveld, eigenaar: Mevr. 

C.J. van Orselen-Nilsson, Hellevoetsluis.     

Kampioen 7 jaar en oudere merries: Janneke B. (Norbert 444 

x Fabe 348), fokker: G. Blauwendraat, Hollandsche Rading, 

eigenaar:  M.H. Schothorst, Soest. Reservekampioen: Luisa fan ‘e 

Grupstal (Norbert 444 x Sape 381), fokker: Mevr. L.D. Hompe & 

R. Wijnmaalen, Groningen, eigenaar: Stal Chardon & Mirja 

Hintze, Jorwert.   

Algemeen dagkampioen:     

Berber van Brabantshof (Jehannes 484 x Norbert 444), fokker: 

J.G.Th. Vernooij, Beusichem, eigenaar: A. Thomassen Lunteren. 

Reserve: Fardau fan Synaeda (Michiel 442 x Beart 411), fokker/

eigenaar: Mevr. A.S. Oosterbaan, Opeinde.

Fokker van het Jaar: Hindrik Kuiper met zijn vrouw Taekje en KFPS voorzitter 
Bert Wassenaar. 
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6.1.6 FRIESIAN PROMS
De FRIESIAN PROMS vond plaats op de donderdag- en vrijdag-

avond, waarbij de vrijdagavond al een week ervoor uitverkocht 

was. Ook deze editie betrof weer een indrukwekkend samenspel 

van diverse paardenacts en muzikale optredens onder andere 

met The Gibson Brothers, Mirusia Louwerse, Danny Vera en 

Hessel & Tess.  

6.2 Centrale Keuring
De Centrale Keuring leverde 40 nieuwe (voorlopig) Kroonmerries 

en 10 nieuwe Modelmerries op. De strijd om het algemeen 

kampioenschap vormde een prachtige afsluiting van een 

sfeervolle zaterdag. De fraaie Stermerrie Berber van het Bra-

bantshof (Jehannes 484)   werd uitgeroepen tot algemeen 

kampioen. Twenter Fardau fan Synaeda (Michiel 442) werd 

uitgeroepen tot reservekampioen. Nieuw in 2019 was een vrije 

presentatie van Modelmerries wat met 18 deelnemers een zeer 

mooi eerbetoon vormde. Ook zetten de negen Sport-Elite 

merries hun beste beentje voor en presenteerden zij zich 

uitmuntend op de vrijdagavond van de CK.
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7.1. Webshop en merchandise
De verkopen via de webshop zijn over 2019 met 18,5% gedaald. 

De daling is verklaarbaar doordat er in 2018 een grote stijging 

zichtbaar was van 29% door extra verkopen tijdens de voorstel-

lingen van De Stormruiter. In 2019 hebben geen bijzondere 

evenementen plaats gevonden. De collectie promotieartikelen 

wordt jaarlijks vernieuwd. Verkoop vindt plaats via het KFPS-

kantoor, tijdens evenementen en in de ruitersportzaken Epple-

jeck en Tweespan Ruitersport.

7.2 Promotiestand KFPS
De meeste verkoop van de merchandise gaat online via de 

webshop van het KFPS. Op de grotere evenementen, zoals de 

Hengstenkeuring en de Centrale Keuring, is het KFPS met een 

promotiestand aanwezig. Op enkele fokdagen heeft Tweespan 

Ruitersport uit Boornbergum de KFPS-kleding verkocht. De 

KFPS-kleding is niet alleen online, maar ook verkrijgbaar op het 

KFPS kantoor en in de winkel van Tweespan. 

7.3 Royal Friesian Club
In 2013 is de Royal Friesian Club opgericht. De Royal Friesian 

Club heeft tot doel om de onderlinge kennisuitwisseling tussen 

de liefhebbers van het Friese paard te bevorderen. Tweemaal per 

jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij zeer 

wisselende onderwerpen aan de orde komen met als rode draad 

‘Het Friese Paard’. De eerste bijeenkomst in 2019 was tijdens de 

Hengstenkeuring en de tweede bijeenkomst was bij het zeer 

geslaagde evenement Friesians on Ice in Thialf (Heerenveen) 

waar genoten is van het Beljeien met Friese paarden. 

7.4 FHANA jubileum
In juli vierde de FHANA haar 35-jarig jubileum. Zo’n 50 Neder-

landse KFPS-leden reisden gezamenlijk naar Canada om dat 

samen te vieren. 

7.5 Phryso en nieuwsbrieven
Het KFPS en de redactie publiceren iedere maand de Nederland-

se Phryso en twee digitale nieuwsbrieven. De hoogtepunten uit 

de Phryso worden in het Engels en Spaans onder de leden van 

het KFPS verspreidt middels de nieuwsbrieven. 

7.6 Website en nieuwszender 
Het KFPS communiceert actueel nieuws en uitslagen van 

keuringen en testen op de site. In de agenda staan alle evene-

menten vermeld. Via MijnKFPS (voor leden) kunnen paarden 

worden aangemeld voor keuringen, veulens worden aangemeld 

en er is veel paard-informatie beschikbaar. Op de website wordt 

continu de bibliotheek bijgehouden met daarin de belangrijkste 

artikelen uit de Phryso.  

2019 was het jaar dat de website Phryso.com is gelanceerd. Op 

dit platform -in Nederlands en Engels- komen nieuws, inter-

views, wetenswaardigheden, vlogs en video’s bij elkaar om de 

complete community rondom de Friese paarden van informatie 

te voorzien. Het eerste jaar kwamen zo’n 133.000 bezoekers een 

kijkje nemen. Hoogtepunten waren de Hengstenkeuring en de 

Centrale keuring. De redactie van Phryso.com verzorgde op deze 

en andere KFPS-evenementen een actueel live verslag in woord 

en beeld. 

7.7 Social media en KFPS.tv
Sinds 2011 is het KFPS actief op social media en worden er 

nieuwsberichten en evenementen wereldkundig gemaakt. De 

Facebook-pagina van het KFPS heeft een enorm bereik en levert 

vele reacties op van over de gehele wereld. Omdat het wereld-

wijd is wordt er in het Nederlands en Engels gecommuniceerd. 

Op de website is KFPS.tv ingericht, waar honderden video’s, die 

door de jaren zijn gemaakt, staan weergegeven. Ook hier zijn 

historische beelden te zien die de afgelopen jaren zijn gedigita-

liseerd.

Phryso.com heeft tot 
doel de complete 

community rondom 
de Friese paarden van 
nieuws en informatie 

te voorzien

7  Promotie en communicatie
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BIJLAGE  JAARVERSLAG 2019

Bijlage I: Geledingen van 
het KFPS 2019
Het KFPS heeft verschillende geledingen. Er zijn beleidsbepa-

lende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe 

commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en 

raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het algemeen bestuur 

heeft een beleidsbepalende functie, de volgende personen 

hebben zitting in het algemeen bestuur:

BESTUUR KFPS

Bert Wassenaar Amstelveen Voorzitter (tot 22-11-2019)

Wiebe Wieling Hardegarijp Voorzitter (vanaf 22-11-2019)

Geralt Pots Nuis Vice-voorzitter en secretaris

Peter Bazuijnen Wapserveen Penningmeester

Detlef Elling Klötze Algemeen bestuurslid

Sieneke Mekkes Buitenpost Algemeen bestuurslid
 

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR, NAJAARSVERGADERING
 BENOEMD IN HERKIESBAAR IN AFTREDEND IN

Bert Wassenaar 2011 2015 2019

Peter Bazuijnen 2012 2016 2020

Geralt Pots 2013 2017 2021

Detlef Elling 2014 2018 2022

Sieneke Mekkes 2016 2020 2024

Wiebe Wieling 2019 2023 2027

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regioverga-

deringen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende 

functie en is bevoegd tot het nemen van beslissingen. De 

Ledenraad kent twee interne commissies:

1.  Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van 

kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante 

plaatsen in het bestuur.

2.  Financiële commissie: heeft tot taak namens de Ledenraad 

het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van 

het KFPS.

Regio

Groningen-Drenthe Combinatie Mw. J. van der Ark Mw. M. van der Weide

Ta it Bihâld Y. de Vries
Vertrouwenscommissie

Tj. Bosma P. Kamminga
Financiële Commissie

It Fryske Greidhynder A. Bouma
Vertrouwenscommissie

Sj. Ruiter

It Fryske Hynder T. Bouma
Vice-voorzitter bijzondere besloten LR 
vergadering

R. Bos
Financiële Commissie

Mw. A. Mandemaker

Het Friese Paard Wolvega Mw. H. van Wijncoop D. Hoekstra

Het Friesche Paard Midden-Nederland C. Veldjesgraaf I.G. Lokhorst 
Financiële Commissie

Mw. G. van Harten

Het Friesche Paard Twente- Achterhoek P. Tanck H. Vloedgraven

Het Friesche Paard Noord- en Zuid-Holland J.J.H. Boot
Voorzitter bijzondere besloten LR 
vergadering

Mw. A. Glas
Vertrouwenscommissie

F. Smit

Het Friesche Paard Zuid-Nederland Mw. M.J.J.M. van Leeuwen
Vertrouwenscommissie

J.P. Raaijmakers W. Lucius
Vertrouwenscommissie

Het Friesch Paard Limburg Mw. M. Bekx-Boons Mw. A. van Kempen-Elberse

Duitsland F. Frerichs Mw. M. van Ingen Schenau H.J. Bothmer

Noord-Amerika & Canada W. Bron G. Steenbeek T. van der Kooi

Overige buitenlanden A. Henriksen Mw. E. de Boer / Mw. A. de Jager Mw. N. Davis

LEDENRAADSLEDEN, MET HUN EVENTUELE BIJZONDERE FUNCTIES:

WFHO

De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan 

van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buiten-

landse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd 

door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenland-

se Ledenraadsleden en een afgevaardigde vanuit de Duitse en 

Noord-Amerikaanse vereniging.

Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten

Inspectie: Algemene taken zijn het formuleren en het uitvoe-

ren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het 

door de Ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebe-

leid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

Inspectieleden 2019

Piet Bergsma, Zandhuizen; Jaap Boersma, Oudega; Harrie 

Draaijer, Itens; Jan Hellinx, Meeuwen (B.); Louise Hompe, 

Groningen; Sabien Zwaga, Joure, Corrie Terpstra-van der 

Meer, Ee.

Jury 2019

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De 

volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS:

Ulrike Beissner (Duitsland), Wieneke Blom, Laura Boelens, 

Annemieke Elsinga, Manuel Gasseling, Gorrit Kuipers, Peter de 

Meulmeester, Haike van der Meulen, Popke van der Meulen, 

Ester Reen, Jolanda Slootjes, Frans Smits, Willem Sonnema, Wil 

Thijssen, Johan van der Velde en Daniëlle van Vliet.

Hengstenkeuringsjury 2019

Harrie Draaijer, Frenk Jespers, Jaap Boersma.

Herkeuringsjury HK 2019 

Louise Hompe, Piet Bergsma, Bart Bax.
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Verrichtingsjury 2019

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en 

IBOP-testen. De verrichtingsjury bestaat uit Reitze Faber, 

Herman Smit, Gerard Vermunt, Haike van der Meulen, Nella 

Bijlsma, Swaen Brink, Gotien Sipsma, Hergen van Hall en Ester 

Reen.

Paspoortconsulenten 2019

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van 

het I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit Jaap van 

der Meulen (coördinator), Reitze Faber, Lammert Jager, Doede de 

Jong, Eppie de Jong, Geert de Jong, Obe Mous, Marten de Vries, 

Ilse Niesing, Iris Bakker, Femmie de Groot, Fia van der Stoep, 

Arend Kuperus, Aukje Veldman-Boomsma, Baukje de Jong, Jan 

Wietse de Boer en Johan Hielkema.

Sportraad

De Sportraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het sportdoel en 

sportbeleid binnen het KFPS. De Sportraad bestaat uit:

Oene Bosma (voorzitter), Udo de Haan, Maaike Teekens, Martsje 

Bergsma, Ria Hettinga en Esther Liano.

De Sportraad is in november 2019 geïntegreerd in de Fokkerij-

raad.

Fokkerijraad

De Fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en 

het fok- en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen 

hebben zitting in de Fokkerijraad: Aat Both (voorzitter), Willem de 

Boer, Harrie Draaijer, Waling Haijtema, Jan van Weperen, Laurens 

van der Meer, Jan Vriend, Brandt Schaap, Sander Putman, Esther 

Liano en Udo de Haan.

ROOSTER VAN AFTREDEN FOKKERIJRAAD
 BENOEMD IN HERKIESBAAR IN AFTREDEND IN

Waling Haijtema VJ 2012 VJ 2016 VJ 2020

Aat Both NJ 2012 NJ 2016 NJ 2020

Willem de Boer NJ 2012 NJ 2016 NJ 2020

Jan van Weperen NJ 2013 NJ 2017 NJ 2021

Laurens van der Meer NJ 2013 NJ 2017 NJ 2021

Udo de Haan NJ 2013 NJ 2017 NJ 2021*

Jan Vriend NJ 2016 NJ 2020 NJ 2024

Brandt Schaap NJ 2016 NJ 2020 NJ 2024

Sander Putman NJ 2018 NJ 2022 NJ 2026

Esther Liano NJ 2018 NJ 2022 Nj 2026*

De zittingsduur is 4 jaar met een eenmalige herbenoemingsperiode van 4 jaar. 

* Ingestroomd vanuit de Sportraad in november 2019.

Externe commissies

Tuchtcommissie: De tuchtcommissie behandelt overtredingen, 

zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat 

uit de volgende personen: Mr. M.L. Blackstone, Mr.  

M. Brinksma en Mr. A.J. Roos. Plaats vervangend lid: Mr. P.A. van 

der Vliet.

Commissie van beroep: Het tuchtreglement geeft de mogelijk-

heid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad 

bij de commissie van beroep: Mr. C.M. Telman, Mr. E.J. Kuiters en 

Mr. P. Tuinman. Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga.

ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP, 
VOORJAARSVERGADERING

 BENOEMD HERBENOEM- HERBENOEM-
 IN BAAR IN BAAR IN

Mw. C.M. Telman 2007 2016 2020

E.J. Kuiters 2007 2017 2021

P. Tuinman 2014 2017 2021

K.E. Wielenga (pvv) 2015 2019 2022

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingsperiode van 4 jaar. 
Zover wij kunnen bekijken is er niet voorzien in een maximaal aantal termijnen.

College van appèl

Heeft tot taak namens de Ledenraad het behandelen van een 

uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit 

van het bestuur. Mr. K. Bunk, J. Bakker, C. de Vrieze. Plaatsver-

vangend lid: H. van Dieren en W. de Vries.

Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren inzake schriftelijk 

ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commis-

sies, functionarissen, directie en overige werknemers van het 

KFPS, e.e.a. als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde 

klachtenprocedure KFPS. Mr. L.H. Haarsma, P. Hoekstra en Mr. W. 

Sleijfer.

ROOSTER VAN AFTREDEN TUCHTCOMMISSIE, VOORJAARSVERGADERING

 BENOEMD  HERBENOEM- HERBENOEM-  HERBENOEM- HERBENOEM-
 IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN BAAR IN

Mw. M.L.  Blackstone 2007 2010 2014 2018 2022

Mw. A.J. Roos 2016 2019 2023 2027 2031

M. Brinksma 2016 2019 2023 2027 2031

Mw. P.A. van der Vliet (pvv) NJ 2016  NJ 2019  NJ 2023 NJ 2027 NJ 2031 

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingperiode van 4 jaar.

Zover wij kunnen bekijken is er niet voorzien in een maximaal aantal termijnen.
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