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1. Verenigingszaken 

1.1 Samenvatting van het jaar 2021

2021 was een roerig jaar. De coronamaatregelen zorgden ervoor 

dat de creativiteit van het KFPS op de proef werd gesteld. Dat 

werd door personele veranderingen in de organisatie nog extra 

uitdagend. Ondanks alles steeg het aantal leden, werden er meer 

veulens geregistreerd en werd daadkrachtig besloten dat 

gezondheid en levensduur in de fokkerij met Friese paarden 

basisvoorwaarden zijn. 

2021 werd wederom voor een groot gedeelte bepaald door de 

coronamaatregelen en daarmee ook door de livestreams die een 

welkom alternatief waren. De Hengstenkeuring kon alleen 

online doorgaan. De 12 fokdagen die werden gehouden hadden 

ook beperkt publiek aan de kant. De gezelligheid was er niet 

zoals andere jaren, maar de fokkerij ging wel door. Gelukkig 

maakte de Centrale Keuring 2021 nog veel goed. Fantastisch 

weer op de nieuwe, bijzonder gastvrije locatie bij Manege 

Gaasterland in Harich bleek een schot in de roos en rond de 

ringen was het dan ook gezellig druk. Eindelijk weer.

De livestreams zijn echter niet verdwenen en lijken een vaste 

plek te hebben verworven in de communicatie van het KFPS naar 

haar leden. Niet alleen voor alle liefhebbers in eigen land, maar 

met name de buitenlandse leden beleven de Friese paardenfok-

kerij via het beeldscherm gretig mee, de kennisuitwisseling is van 

onschatbare waarde en de betrokkenheid zoals het zou moeten 

zijn. Vooral die buitenlandse fokkers zijn door de maatregelen 

vanwege corona in hun fokkerij getroffen omdat de juryleden 

nauwelijks naar het buitenland mochten. Alleen naar landen 

waar je met de auto naar toe kon reizen en waar het was 

toegestaan zijn keuringen uitgeschreven. 

Ondertussen was 2021 ook het jaar van interne onrust. Na 18 jaar 

nam directeur Ids Hellinga afscheid en ook een nieuwe voorzitter 

diende zich aan. Interim-voorzitter Detlef Elling, opgevolgd door 

voorzitter Tineke Schokker en directeur Marijke Akkerman en 

hun team hebben het KFPS-schip niet alleen op koers gehouden, 

maar ook de eerste stappen gezet richting vernieuwing. Hoopvol 

en energiek wordt de koers gezet naar 2022.

1.2 Regio’s en ledenraad

De regiovergadering in het voorjaar van 2021 heeft in verband 

met de coronamaatregelen online plaatsgevonden. Op 19 mei 

opende interim-voorzitter Detlef Elling de vergadering met de 

mededeling dat Ids Hellinga het KFPS gaat verlaten. Het bestuur 

van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek 

heeft in goed overleg met Ids Hellinga besloten dat hij na 18 jaar 

dienstverband stopt als directeur van het KFPS. Met het oog op 

de toekomst van de vereniging wenst het bestuur de directeurs-

functie en fokkerijzaken te scheiden. Deze nieuwe structuur past 

niet bij de huidige invulling en daarom is in gezamenlijk overleg 

besloten om een andere weg in te slaan. Als stamboek zijn wij Ids 

Hellinga zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden bij het KFPS. 

Met zijn enorme kennis van fokkerij en genetica heeft hij een 

grote bijdrage geleverd aan het stamboek.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de hengst Boet 516 

heeft Harrie Draaijer zich genoodzaakt gevoeld om zijn werk-

zaamheden voor het stamboek te beëindigen. Rondom de 

goedkeuring van Boet 516 is een dusdanig klimaat ontstaan 

hetgeen ervoor heeft gezorgd dat er geen optimaal functioneren 

als inspecteur meer in zat. Het KFPS is Harrie Draaijer zeer 

erkentelijk voor zijn inzet en zijn integere wijze van werken.

Voorjaarsvergadering:
•  De jaarcijfers van 2020, evenals de begroting van 2021 worden 

goedgekeurd. 

•  Tineke Schokker en Ella Wiersma worden benoemd in het 

bestuur. 

•  Het reglement integriteitscommissie wordt vastgelegd.

•  Met het voorstel wijziging reglement Hengstenkeuring wordt 

ingestemd. Mocht de HKC een besluit nemen om een hengst 

extern te laten onderzoeken dan zal het bezoek naar de 

kliniek linea recta plaatsvinden. 

Najaarsvergadering:
De najaarsvergadering werd gedeeltelijk online als ook fysiek 

gehouden, afhankelijk van de toen geldende coronamaatrege-

len. De ledenraadsvergadering kon wel fysiek plaatsvinden 

waarin Tineke Schokker de voorzittershamer van interim-voorzit-

ter Detlef Elling overnam. De belangrijkste punten waren: 

•  Instemming met de herformulering van het KFPS-fokdoel, 

waarbij de volgorde als volgt wordt gewijzigd: op nummer 1 

komt gezondheid en vitaliteit, 2. karakter, 3. exterieur en 4. 

sportaanleg.

• Met de begroting en de tariefswijzigingen worden ingestemd.

•  Met het Hengstenkeuringsreglement met integratie diverse 

hengstenselectie reglementen wordt ingestemd. 

•  Instemming met een late keuring in het seizoen van zogende 

Ster- en Kroonmerries met de kans op graadverhoging. 

1.3 Ontwikkeling ledenaantallen

Het aantal Nederlandse leden bedroeg per 31 december 2021: 5.276. 

Dit is in vergelijkbaar met 2020 een lichte stijging van 2%. Toen 

bedroeg het aantal 5.162. Ook in het buitenland is het aantal leden 

ook hier eruit licht gestegen met 2% naar een totaal van 5.095.

1.4 Buitenland

Het KFPS heeft leden in 58 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    .............................    1499  

  Duitsland    .......................................    1057  

  België    ............................................      251  

  Denemarken    .................................     195  

  Zweden    .........................................     194  

  Canada    ..........................................     173  

  Engeland    .......................................     166  

  Frankrijk    ........................................     165  

  Australië    ........................................     153  

  Italië    ..............................................     144  

  Polen    .............................................     140  

  Mexico     ..........................................     114  

  Oostenrijk    .....................................     108  

1.5 Beoordelingscursussen

In 2021 hebben er geen cursussen plaatsgevonden vanwege de 

geldende coronamaatregelen.

1.6 JongKFPS

Het jaar 2021 startte voor JongKFPS succesvol met het organise-

ren van online webinars. De eerste webinar van 2021, een online 

longeercursus door Lammert Haanstra, was met maar liefst 200 

deelnemers erg in trek. Diverse webinars volgden; cornage, 

lineair scoren, hirudotherapie en een cursus koliek voorkomen. 

Ook werd dit jaar voor het eerst samen met JongKWPN een 

activiteit georganiseerd: ‘’Op de koffie bij de Gebroeders van 

Manen’’, waar een mooi contrast tussen de Friese en tuigpaarden 

werd besproken. Door het blijvend succes van de webinars zullen 

ook in 2022 diverse webinars aan bod komen.  

JongKFPS kon dit jaar gelukkig weer voorzichtig los met het 

organiseren van fysieke activiteiten, en dat werd ook zeker 

benut. Een dressuurclinic met Amber den Heyer, menclinic met 

Jelle van der Weide en een stalbezoek bij Esther Liano met 

aansluitende discussieavond werden dan ook goed bezocht.  

De Jonge Fokker werd gehuldigd tijdens de Centrale Keuring die 

dit jaar weer fysiek plaats kon vinden. Denise Klap uit Heinkens-

zand (Zeeland) mocht de 6e titel eruit JongKFPS Fokker van het 

Jaar op haar naam schrijven. Zij ontving een gratis dekking ter 

waarde van € 1000 ter beschikking gesteld door het KFPS.  

JongKFPS kan terugkijken op een succesvol en leerzaam 2021 en 

heeft voor 2022 al een goed gevuld programma waar diverse 

fysieke activiteiten gepland staan. Ook is in dit jaar het ledenaan-

tal van JongKFPS enorm gegroeid. Waar JongKFPS op 31 decem-

ber 2020 nog 366 leden en 34 vrienden kende, is het nu gestegen 

tot 431 leden en 51 vrienden.

1.7 In memoriam

In 2021 zijn de volgende betekenisvolle leden overleden: 

15-12-2020  Feike de Boer, 84 jaar, Friese paarden ambassadeur in 

Noord-Amerika

15-02-2021  Petra van den Heuvel, 71 jaar, Friese paardenvrouw 

pur sang

27-02-2021  Harry Witteveen, 94 jaar, Friese paarden-ambassadeur 

in Noord-Amerika 

17-04-2021 Dirk Zwanenburg, 85 jaar, verrichtingsjurylid

22-07-2021 Janneke Fennema, 56 jaar, lintendame

20-09-2021  Joop Veenstra, 75 jaar, Friese paardenfokker en 

hengsteneigenaar

04-11-2021 Frits de Jong, 77 jaar, Friese paardenman pur sang

Het aantal leden steeg, er werden meer veulens  
geregistreerd en er werd daadkrachtig besloten dat  

gezondheid en levensduur in de fokkerij met  
Friese paarden basisvoorwaarden zijn
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2. Personeel 

2.1 Personele wisselingen

Kantoor
In 2021 hebben er een aantal personele wisselingen plaatsgevon-

den. Het verloop van de afgelopen jaren is zichtbaar in het 

onderstaande schema.

In goed overleg is in 2021 de dienstbetrekking met algemeen 

directeur Ids Hellinga beëindigd na het verkrijgen van instem-

ming van de ledenraad. Het bestuur is de heer Hellinga zeer 

dankbaar voor zijn grote inzet en zeer waardevolle bijdragen 

aan het KFPS tijdens zijn 18-jarige dienstverband. Na het vertrek 

van de heer Hellinga is de functie van algemeen directeur 

tijdelijk uitgevoerd door manager PR en Communicatie Marijke 

Akkerman in samenwerking met manager Financiën Nynke 

Bakker. Samen met de andere collega’s is de kantoororganisatie 

erin geslaagd de activiteiten van het KFPS succesvol voort te 

zetten en evenementen waar mogelijk doorgang te laten vinden. 

Het bestuur is de medewerkers van het KFPS hiervoor zeer 

erkentelijk. In 2021 is de dienstbetrekking voor bepaalde tijd van 

Wytske Schuth, manager Keuringen & Opleidingen na 2 jaar 

verstreken en is er gezamenlijk besloten deze niet te verlengen. 

Per 1 december is Greetje Swart in dienst getreden als manager 

Keuringszaken.

3. Financiën

3.1 Algemeen

In dit jaarverslag 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 2021, die 

opvraagbaar is via financien@kfps.nl.

3.2 Financiële positie

Het financieel resultaat in 2021 na belastingen bedraagt € 26.703 

negatief. Een negatief resultaat in 2021 werd reeds verwacht als 

gevolg van de afschaffing van de afdracht dekgeld in 2021. De 

afdracht dekgeld wordt met ingang van 2022 toegevoegd aan 

het registratiegeld van een veulen. De negatieve effecten als 

gevolg van corona zijn gecompenseerd door de steunmaatrege-

len. De bijdrage vanuit de NOW-regelingen inzake doorlopende 

personeelslasten bedraagt € 127.137. De bijdrage vanuit de 

TLV- regeling inzake doorlopende vaste lasten bedraagt € 
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226.527.  De personele lasten zijn € 88.321 hoger dan begroot. 

De baten uit effecten zijn € 82.273 hoger dan begroot.

Positief om te melden zijn de stijgende ledenaantallen en het 

stijgende aantal registraties.

Met een eigen vermogen van € 4.014.208 en een solvabiliteit van 

74% kan de vereniging als zeer gezond worden aangemerkt. 

Ook de liquiditeit van het stamboek is uitstekend te noemen.

3.3 Bijzonderheden jaarrekening 2021

Balans

Hieronder is de balans uit de jaarrekening 2021 weergegeven:

x € 1.000 31-12-2021 31-12-2020

Actief  

Materiele vaste activa  30   30 

Financiële vaste activa   24   -   

Voorraden  91   101 

Vorderingen  614   326 

Effecten en liquide middelen  4.689   5.079 

Balanstotaal  5.448   5.536 

Passief        

Eigen Vermogen  4.014    4.041 

Voorziening  1.022     1.004 

Kortlopende schulden  412   491 

Balanstotaal  5.448     5.536 

Voor de totaal te compenseren fiscale verliezen over 2021 is een 

latentie opgenomen onder financiële vaste activa. De stijging van 

de vordering is voornamelijk de vordering van de tegemoetko-

mingen coronasteunmaatregelen en daarbij de vordering van de 

vennootschapsbelasting.  

Kerncijfers en resultatenrekening

De activiteiten van het KFPS zijn ook in 2021 sterk beïnvloed door 

de corona-pandemie. In de begroting van 2021 is reeds uitge-

gaan van het organiseren van een online Hengstenkeuring zonder 
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66%

68%

70%

72%

74%

76%

2021 2020 2019 2018 2017

Solvabiliteit
Eigen vermogen t.o.v. balanstotaal

De grafiek hierboven geeft een beeld van de solvabiliteit van de 

vereniging in de laatste jaren.
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publiek en de verliezen die hieruit voort zouden vloeien. Om deze 

reden heeft de ledenraad in het najaar van 2020 ingestemd met een 

begroot tekort van € 200.000 aangevuld met een (eenmalig) 

begroot tekort van € 160.000 in verband met de toevoeging van de 

afdracht dekgeld aan de tarieven voor de registratie van een 

veulen. Hiermee heeft de ledenraad ingestemd met een begroting 

voor 2021 van € 360.000 negatief, indien vanuit de overheid geen 

steunmaatregelen beschikbaar zouden worden gesteld. Hiernaast 

heeft de ledenraad in 2021 aanvullend ingestemd met de uitkering 

van een transitievergoeding aan de algemeen directeur in het kader 

van de beëindiging van het dienstverband.

Met instemming van de ledenraad heeft het bestuur besloten om 

de over 2020 ontvangen steunbijdragen terug te storten, omdat het 

KFPS over 2020 slechts beperkte financiële schade heeft geleden als 

gevolg van corona. Dit komt met name doordat de Hengstenkeu-

ring en Friesian Proms in januari 2020 gewoon doorgang hebben 

gevonden met publiek. Voor 2021 en 2022 is dit anders, omdat de 

Hengstenkeuring en Friesian Proms in deze jaren geen doorgang 

Financiële kerncijfers (€ x 1.000)  2021 2020 2019 2018 2017

Baten  2.417  3.080  2.952  2.858  2.592 

Lasten  2.654  3.215  3.059  2.668  2.536 

Financiële baten en lasten  65  9-  106  36-  32 

Actuarieel resultaat stamboekcertificaten  85  97  89  106  111 

Resultaat voor belasting  87-  47-  88  260  199 

Vennootschapsbelasting  60  138-  -    -    -   

Resultaat na belasting  27-  185-

Eigen vermogen  4.014  4.041  4.088  4.000  3.740 

hebben gevonden met publiek. De resultaten uit de Hengstenkeu-

ring en Friesian Proms dragen substantieel bij in de dekking van de 

doorlopende personele en vaste lasten van het KFPS. Om deze 

reden is over 2021 wel een beroep gedaan op steunregelingen van 

de overheid. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgele-

genheid (NOW) ondersteunt ondernemers met personeel die door 

de coronacrisis in een bepaalde periode omzet verliezen. De 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt om vaste kosten te 

betalen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontrac-

ten en abonnementen. Het KFPS voldoet aan de voorwaarden van 

deze regelingen. In 2021 zijn aanvragen ingediend voor de verschil-

lende NOW-regelingen en is eenmalig een beroep gedaan op de 

TVL-regeling. 

Afgezien van de effecten van de verschuiving van de afdracht 

dekgeld en de bijdragen uit steunmaatregelen zijn de opbrengsten 

in 2021 als gevolg van corona met ongeveer 30% gedaald van circa 

€ 3,1 miljoen zonder corona naar circa € 2,2 miljoen met corona. 
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4. Fokkerij en registratie

4.1 Fokdoel en fokprogramma

Het fokdoel beschrijft op hoofdlijnen de na te streven doelstellingen 

met betrekking tot de eigenschappen van het Friese paard. Het 

fokdoel is de basis voor het fok- en selectieprogramma van het 

KFPS. In het fokdoel wordt het ideaalbeeld van het Friese paard in 

al z’n facetten geschetst. Het fokdoel wordt iedere 10-15 jaar 

gefinetuned. Dit is de afgelopen jaren gebeurd en het fokdoel is in 

het najaar 2021 vastgesteld. De fokkerijraad heeft bij het formule-

ren van het fokdoel een belangrijke functie. Het nieuwe concept 

fokdoel is overigens mede ingestoken door de uitgevoerde 

enquêtes en de discussies tijdens het ‘rondje door het land’ in 2019. 

Een discussieronde die ook de basis vormde voor de vastgestelde 

KFPS-strategie 2019-2024.

 

In het fokdoel zijn enerzijds de in de missie van het KFPS aangege-

ven raskenmerken leidend en wordt anderzijds gekeken hoe het 

Friese paard het beste in het hippische spectrum gepositioneerd kan 

worden. Globaal gezien, kan gesteld worden dat het Friese paard 

ten opzichte van de gespecialiseerde sportfokkerijen een duidelijk 

voordeel heeft qua karakter (betrouwbaarheid) en ten opzichte van 

(de meeste) andere rasfokkerijen een duidelijk voordeel heeft in 

termen van geschiktheid in de sport. Bovenstaande heeft ertoe 

geleid tot de strategische keuze, dat in het huidige fokdoel 

raskenmerken, karakter (betrouwbaarheid) en sportaanleg qua 

gewicht volledig gelijkwaardig zijn aan elkaar. Daarnaast zijn 

gezondheid en levensduur geformuleerd als basisvoorwaarden en 

hebben daarmee een hoge prioriteit.

Het fokprogramma beschrijft alle selectie gerelateerde activiteiten 

om het fokdoel te realiseren. Het gaat dan om zaken als keuringen 

en aanlegtesten, alsook het daarmee in verbinding staande 

predicaatstelsel. In het fokprogramma staat tevens beschreven 

welke informatie/data verzameld wordt en hoe deze gegevens 

kunnen worden gebruikt. In dit kader gaan fokwaarden steeds 

belangrijker worden. In 2020 zijn voor het eerst, bij wijze van 

onderzoek, fokwaarden berekend op basis van sportgegevens van 

de KNHS. In 2021 is hier vervolg aangegeven. Deze gaan een rol 

spelen, naast de fokwaarden voor sportaanleg op basis van de 

aanlegtesten, bij het verder verbeteren van het Friese paard als 

gebruiks- en sportpaard. Hierbij zijn ook fokwaarden van karakter 

ontwikkeld uit de gegevens afkomstig van de nakomelingen in de 

ABFP-testen. Om de juiste balans te vinden in genetische vooruit-

gang van de verschillende fokdoelkenmerken is in 2019 de totaalin-

dex geïntroduceerd. Hierin is ook de verwantschap ingewogen. 

In het fokprogramma speelt inteeltmanagement een belangrijke 

rol. Een nauwgezette monitoring van de inteelttoename is hierin 

van groot belang. Het is goed te constateren, dat deze zich ook 

voor de jaargang veulens 2021 ruim onder de kritische norm (1% 

per generatie) bevindt.

4.2 Fokkerij en onderzoek

Fokkerijonderzoek binnen het KFPS heeft als speerpunt het 

vinden van genetische tests voor aangeboren aandoeningen. De 

focus ligt de laatste jaren op slokdarmverwijding, aortaruptuur 

en staart- en maneneczeem. Voor het onderzoek naar de 

slokdarmproblematiek is in 2020 een samenwerking aangegaan 

met de Fenway Foundation in de VS, die zich beijvert voor 

fokkerijonderzoek in de VS. Gezamenlijk is een projectvoorstel 

gemaakt dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Kentuc-

ky. Ook de huidige KFPS-partners, de universiteiten in Wagenin-

gen, Utrecht en Gent zijn hierbij betrokken. Dit onderzoek is in 

2021 verder doorgezet en de eerste resultaten worden in 2022 

verwacht.

4.3 Inseminaties

Het aantal geregistreerde inseminaties laat een mooie groei zien. 

Er werden 5000 inseminaties voor het dekjaar 2021 geregistreerd 

op het meetpunt begin april 2022. In 2020 waren dit er 4682 

(4547 volgens het jaarverslag 2020 plus 135 nagekomen dekkin-

gen). Er werden in 2021 van 123 verschillende hengsten insemi-

naties geregistreerd. De reserve kampioen van de Hengstenkeu-

ring in 2021, Jehannes 484, was lijstaanvoerder met 251 

dekkingen, gevolgd door Teun 505 (200), Matthys 504 (182), 

Tiede 501 (182), Alwin 469 (180) en Auwert 514 (180).
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4.4 Geregistreerde veulens

In 2021 werden 3882 geboorten gemeld, 182 meer dan een jaar 

daarvoor. Van deze veulens werden er 3513 geregistreerd 

(gechipt). Een deel van het restant (buitenland) zal later 

gechipt en geregistreerd worden. Van de geregistreerde 

veulens is 89% geregistreerd in het hoofdregister. In de 

bijboeken werden de volgende aantallen geregistreerd: 

Bijboek I: 67; Bijboek II: 319; D-boek: 7. Het aantal registraties 

in de bijboeken ligt iets hoger dan vorig jaar.

4.5 Keuringen

Het keuringsseizoen heeft na 2020 ook in 2021 een invulling 

gekregen door de corona-pandemie. Als gevolg van de maatregelen 

konden stamboekkeuringen in het voorseizoen niet plaatsvinden. Dit 

kon wel ingevuld worden door de keuringen op de locatie van 

trainingsstallen. De locatiekeuringen vonden eerst volledig zonder 

publiek plaats en later toen de maatregelen versoepelden, konden 

de eigenaren aanwezig zijn. De locatiekeuringen werden allemaal via 

een livestream uitgezonden en gemiddeld door 200-500 liefhebbers 

live gevolgd of later teruggekeken. In totaal werden er in april, mei 

en juni 29 locatiekeuringen georganiseerd. In de maanden juli en 

augustus konden de fokdagen weer plaatsvinden. Alleen de fokdag 

op Ameland kon niet doorgaan. Er werden 12 fokdagen georgani-

seerd, helaas ook deels zonder publiek. In de maanden september en 

oktober zijn er nog vijf stamboekkeuringen gehouden en acht 

veulenkeuringen. Het totaal aantal gekeurde paarden in Nederland is 

licht gestegen ten opzichte van 2020. Deze stijging zit met name bij 

de jeugd. De overige rubrieken zijn licht gedaald. Het totaal aantal in 

Nederland ligt nog iets onder de aantallen voor corona in 2019. De 

Centrale Keuring kon vanwege de verruimde regelgeving wel 

plaatsvinden met publiek. Deze editie voor het eerst buiten in Harich. 

Het goede weer en de mogelijkheid elkaar na alle beperkingen weer 

eens te treffen maakten dit evenement tot een groot succes. Door de 

maatregelen konden helaas een groot deel van de buitenlandse 

keuringen niet doorgaan. Net als in 2020 konden alleen de keuringen 

op rijafstand uitgevoerd worden. Wel waren dit er meer waardoor 

het aantal gekeurde paarden in het buitenland gestegen is. Dit is nog 

ruim de helft minder dan voor corona in 2019.

4.6 Keuringsresultaten

In de tabellen onderaan deze pagina zijn de keuringsgegevens 

van de veulenkeuringen en de behaalde predicaten bij volwassen 

paarden weergegeven. Het percentage eerste premie bij de 

veulens lag met 20% op het gemiddelde van de afgelopen jaren. 

Bij de volwassen paarden ligt het aantal Stermerries weer op 

normaal niveau. Het aantal Sterhengsten is gedaald. Dit heeft 

met name te maken met het ontbreken van de keuringen buiten 

Europa waarvan er in het voorjaar 2020 nog wel enkele hebben 

plaatsgevonden. 

Nederland 2021 Buitenland 2021 Nederland 2020 Buitenland 2020 Totaal 2021 Totaal 2020 Verschil totaal

Veulens 957 183 794 121 1140 915 125%

Enters/twenter merries 61 46 1 22 107 23 465%

Enter/twenter hengsten 0 16 0 16 16 16 100%

Opname merries 705 175 740 83 880 823 107%

Graadverhoging 182 76 239 27 258 266 97%

Ruinen/hengsten 360 64 403 24 424 427 99%

Stermerries 116 36 176 12 152 188 81%

Kroonmerries 41 5 59 2 46 61 75%

Modelmerries 5 2 0 0 7 0 700%

Totaal 2427 603 2412 307 3030 2719 111%

Jaargang
Merries

Kroon Model
Ruinen Hengsten

Ster Ster Ster

2021 356 50 11 15 120

2020 422 58 16 11 156

2019 342 54 14 35 162

Jaargang
Eerste 
premie

Tweede 
premie

Derde 
premie

Geen 
premie

2021 223 635 240 42

2020 217 547 134 17

2019 297 825 287 21

Resulaten veulenkeuringen

Resultaten keuringen volwassen paarden
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4.7 Herkeuringen

In 2021 zijn 58 paarden die op een stamboekkeuring, fokdag of 

keuring op locatie werden gekeurd aangeboden voor een 

herkeuring. Dat waren er 7 (9%) minder dan vorig jaar. Veertien 

paarden werden bij de herkeuring ‘verhoogd’, terwijl drie 

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 2021 zijn 33 merries 

Preferent geworden, 25 minder dan vorig jaar. 29 merries zijn 

Prestatie geworden, 1 meer dan in 2020. De stamboekhengst 

Alwin 469 werd in 2021 Preferent verklaard. 

4.9 Verrichtingsonderzoeken

Het KFPS kent drie soorten verrichtingsonderzoeken die informa-

tie geven over de sportaanleg van jonge paarden: het Centraal 

Onderzoek, de ABFP-test en de IBOP-test. De beoordelingsresul-

taten uit verrichtingsonderzoeken spelen een belangrijke rol in 

het fokprogramma, bij de selectie van hengsten en bij het 

toekennen van predicaten. De in 2019 ingevoerde verrich-

tingspredicaten, de A-tje’s, geven inzicht in de resultaten. In 2021 

hebben 62 paarden het A-predicaat (73-76,5 punten) behaald, 

131 het AA-predicaat (77-81,5 punten) en 43 het AAA-predicaat 

(82 punten en hoger). Merries vormen de grootste groep 

paarden met een verrichtingspredicaat, ongeveer driekwart.

4.9.1 ABFP-testen

In 2021 zijn in totaal 117 ABFP-testen uitgevoerd, waarvan 6 

vijfweekse testen en 9 tweeweekse testen. Door corona zijn in 

2021 in de Verenigde Staten geen ABFP-testen uitgevoerd. Het 

grootste deel van de ABFP-testen wordt uitgevoerd in het kader 

van het nakomelingenonderzoek.

4.9.2 IBOP-testen

Er zijn in 2021 weer meer IBOP-testen beoordeeld in vergelijking 

met 2020. In totaal werden 273 rijproeven, 61 menproeven en 1 

tuigproef beoordeeld. Het gemiddeld aantal punten lag op ruim 

74, ongeveer 1 punt lager dan het jaar daarvoor.  

4.10 Centraal Onderzoek

Het Centraal Onderzoek vond in het najaar van 2021 voor de 

vijfde keer plaats op het Hippisch Centrum Exloo. De jonge 

hengsten volgden een nieuwe trainingsprogramma op basis van 

metingen en analyses van sportfysioloog Caroline Munsters en 

haar team van Moxie Sport. De voorrijdagen startten met 54 

hengsten. Op 7 september zijn 17 hengsten begonnen aan het 

Verrichtingsonderzoek. Uiteindelijk zijn via het Centraal Onder-

Zes hengsten legden met goed gevolg het Centraal Onderzoek af en ontvingen hun dekbevret. 
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Alwin 469 Sport AAA verdiende het predicaat Preferent. Paard van het Jaar 2020: Wirdmer fan ‘e Boppelannen Ster Sport Elite (Beart 411).
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zoek vijf hengsten ingeschreven in het stamboekregister. 

Martzen 521 is via het Verkort Onderzoek ingeschreven in het 

stamboekregister.

Martzen 521 (Dries 421 x Abe 346)

Alger 522 (Haike 482 x Wylster 463)

Faust 523 (Maurits 437 x Haitse 425)

Herre 524 (Nane 492 x Reinder 452)

Hilbrand 525 (Hette 481 x Alwin 469)

Gosse 526 (Nane 492 x Beart 411)

4.11 Nakomelingenonderzoek

In 2021 hebben vier hengsten het nakomelingenonderzoek met 

goed resultaat afgerond en zo hun dekvergunning behouden. Dit 

betreft de hengsten Julius 486, Eise 489, Meinte 490 en Jurre 495. 

4.12 Hengstenbestand

Naast de nieuw ingeschreven hengsten en de afrondingen van 

het nakomelingenonderzoek ook gewijzigd vanwege overlijden 

in 2021. Dit betreft de volgende hengsten: Abe 346, Fetse 349, 

Rik 396, Doaitsen 420, Mewes 438, Tjalf 443 en Wimer 461. 

Vanwege het niet voldoen aan het nakomelingenonderzoek is de 

dekvergunning van de hengst Walt 487 op wacht gezet. Alwin 

469 is, zoals eerder vermeld, Preferent verklaard.

4.13 Inspectie en jurykorps

In 2021 zijn er twee nieuwe aspirant inspecteurs benoemd: Manuel 

Gasseling en Popke van der Meulen. Ook zijn er twee nieuwe 

verrichtingsjuryleden benoemd: Jos van der Wal en Ito Werkman. 

Daarnaast zijn er twee nieuwe aspirant exterieurjuryleden 

aangesteld: Anouk Holleman en Marissa Visser. Tot de Hengsten-

keuringscommissie is Ellen van Gastel toegetreden als aspirant.

4.14 Ringmeesters

Sjouke Bootsma (80) nam eind 2021 afscheid na 12,5 jaar ring-

meester te zijn geweest.

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

kerntaken van het KFPS. In 2020 heeft de World Breeding Federa-

tion for Sport Horses (WBFSH) het KFPS geaccepteerd als lid. 

Daarmee is het Friese paard officieel erkend als sportpaard. De 

erkenning opent deuren voor de Friese paarden op internatio-

nale dressuurwedstrijden, waaronder de wereldkampioenschap-

pen dressuur voor jonge paarden. Voor de selectie van het WK 

jonge dressuurpaarden meldden zich zes jonge Friese paarden. 

5.1 Sportpredicaten

In 2021 is aan 116 paarden het predicaat Sport verstrekt, 15 

minder dan het voorgaande jaar. De Sport predicaten zijn 

verdeeld over de volgende disciplines:

Dressuur: 105

Mennen Dressuur: 10

Tuigen: 1

5.1.1 Sport Elite predicaten

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

kend aan paarden die minimaal 5 maal 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 2021 is aan 10 paarden het predicaat Sport Elite verstrekt, 5 

minder dan het voorgaande jaar. De Sport Elite predicaten zijn 

verdeeld over de volgende disciplines:

Dressuur: 10

Drie disciplines: 0

5.2 Pavo Fryso bokaal

De Pavo Fryso bokaal stimuleert jonge Friese paarden in de sport. 

De selectiewedstrijden vinden plaats bij de organiserende fokver-

enigingen, de finale is tijdens de Centrale Keuring. De Pavo Fryso 

bokaal is voor 4-, 5- en 6-jarige paarden. Vanaf 2021 zijn er aparte 

rubrieken georganiseerd voor 5- en 6-jarige paarden. Deelnemen-

de landen zijn Nederland, Duitsland, België en Denemarken.
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Kampioenen Pavo Fryso bokaal 2021 

4-jarige hengsten/ruinen

  Fedde vân de Pôle (Meinte 490), gefokt door mw. P.M. 

Annema-Hoekstra te Hoornsterzwaag, in eigendom van Karin 

Sijtsma, St. Jacobiparochie, gereden door Iris Sijtsma.

5-jarige hengsten/ruinen

  Casey fan ‘t Blocklân (Tsjalle 454), gefokt door en in eigendom 

van Cees en Jet de Boer te Hoorn en gereden door Esther Liano.

6-jarige hengsten/ruinen

  Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480), gefokt door en in 

eigendom van P. Okkema te Witmarsum en gereden door 

Nadia den Hollander.

4-jarige merries

  Dukke fan Panhuys (Maurits 437), gefokt door T.T.J. Wijma te 

Jislum, in eigendom van Sandra de Groot te Oldelamer, en 

gereden door Sandra de Groot.

5-jarige merries

  Crystal Jede (Alwin 469), gefokt door en in eigendom van Stal 

Jede Vledder V.O.F. te Vledder, en gereden door Lisanne Veenje.

6-jarige merries

  Xenia S.B. (Beart 411), gefokt door en in eigendom van H.U. 

Bösch te Ennutbuhl (Duitsland), en gereden door Sofi Väisänen.

Op de Centrale Keuring werd het kampioenschap bij de Pavo 

Fryso bokaal tuigaanleg verreden. Kampioen bij de merries werd 

Yfke LG Ster (Tjaarda 483) met Susan Wind. Bij de hengsten was 

het Auke van Hilberalti Ster (Jouwe 485) met Tsjalling de Boer die 

het kampioenslint kreeg omgehangen.

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. Vanuit het KFPS nemen deel aan het senio-

renproject: Marsja Dijkman met Geke fan’e Beijemastate (Beart 

411) en Harmina Holwerda met Martzen 521 (Dries 421). Bij de 

junioren maken vijf ruiters deel uit van het project: Afke Weide-

naar met Douwe van de Bijschuur (Tsjalle 454), Amber Hoogeveen 

met Nina fan Up to Date (Anders 451), Esmee Hoogeveen met 

Hedwich (Wobke 403), Jelmer Ketelaar met Jehannes 484 (Tsjalle 

454) en Maud Gerding met Theun fan Henswoude (Jisse 433).

5.4 Competities

Tussen alle maatregelen door wist de Horses2fly KFPS sportcompe-

titie flink aan de weg te timmeren. Tijdens het eindexamen van 

het Centraal Onderzoek halverwege november werden prachtige 

rubrieken met tuigen verreden. Een mooie opmaat naar de finales 

in 2022. Ook de menners kwamen weer in actie. Halverwege het 

jaar begonnen de selectiewedstrijden die zich mochten verheugen 

op veel enthousiaste deelnemers. Uiteindelijk kwam de Bronzen 

Menner in in handen van Udo de Haan met Ciara S.R. (Alwin 469). 

Op landelijk niveau wisten de menners zich fantastisch te presente-

ren. Renate Roling en Oukje fan it Hiem Ster Sport Elite AA (Tsjalle 

De Bronzen Menner ging naar Udo de Haan met Ciara S.R. Kroon Sport (Alwin 469).

FO
TO

 JO
H

A
N

N
A

 FA
BER



11

Jaarverslag | KFPS 2021

In 2021 werden 116 paarden Sport en 10 Sport Elite

454 x Beart 411) werden Hippiade kampioen. Voor het Alrako KFPS 

kampioenschap een dag na de Centrale Keuring meldden zich maar 

liefst 100 paarden voor het NK Friese paarden. En begin oktober 

kon het K&PP in Harich een driedaags Friese paardenfeest organise-

ren. Geen EK, maar wel sportieve strijd in de dressuurring. Na een 

jaar stilte was er alom enthousiasme.  

Kijk voor alle uitslagen op: www.kfpssport.nl,  

www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl 

www.platformfriesdressuurpaard.nl

5.4.1 Friesian Talent Cup

De veerkracht van de organisatoren van de verschillende competi-

ties werd ook in 2021 op de proef gesteld. De Friesian Talent Cup 

wisselde fysieke wedstrijden af met videobeoordelingen en zo kon 

op de HK 2022 een groot (online) publiek genieten van het 

kampioenschap. Wederom wist Corina van den Bunt de beste 

jonge hengst te presenteren: Hardy fan ‘e Lytse Generael (Jehan-

nes 484 x Beart 411). De vierjarige Hiltsje B.L (Nane 492 x Beart 

411) met Lilian de Waal werd kampioen bij de merries.

6. Evenementen
In 2020 was er een ‘echte’ Hengstenkeuring, maar geen Centrale 

Keuring. In 2021 was het net andersom: de Hengstenkeuring was 

online en de voor publiek opengestelde Centrale Keuring – voor 

het eerst in Harich – werd een groot succes.

6.1 Hengstenkeuring 2021

Wel een Hengstenkeuring, maar zonder publiek. De creativiteit 

van het KFPS werd flink op de proef gesteld. Met strenge 

maatregelen en een fijne samenwerking met de hengstenhou-

ders is het toch gelukt om een online editie te organiseren.  

Honderdduizenden mensen van over de hele wereld konden 

genieten van de mooiste Friese stamboekhengsten. In Drachten  

stonden de camera’s van Omrop Fryslân klaar die de beelden, 

voorzien van vier verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits 

en Fries) de wereld instuurden. Geen Friesian Proms, geen 

opleiden van een jong paard naar Grand Prix. Er was een 

presentatie van Sport Elite-hengsten onder het zadel en dankzij 

een spontane actie liepen Eise 489 en Wylster 463 fraai synchroon 

samen voor de sjees. 

6.1.3 Keuring stamboekhengsten

Bij de oudere hengsten draafde wederom Jehannes 484 naar het 

kampioenschap. De reservetitel bij de oudere hengsten was voor 

Nane 492. Bij de jonge hengsten wist Teun 505 te winnen, met de 

hete adem van de reservekampioen Jurre 495 in zijn nek. Dankzij 

zijn constante presentatie groeide Jurre 495 in de wedstrijd en werd 

uiteindelijk algeheel kampioen van de Hengstenkeuring 2021. Na 

2017, 2018 en 2019 werd 2021 de vierde titel voor Jurre 495.   

6.1.4 Paard van het Jaar

‘Een paard met een vonkje’, zo omschrijft fokker Marten van der 

Meer de door hem gefokte Wirdmer fan ‘e Boppelannen die 

werd uitgeroepen tot Paard van het Jaar 2020. Met amazone 

Lisanne Veenje loopt de zoon van Beart 411 internationale Grand 

Prix-wedstrijden. De hengst is in eigendom van de in Oostenrijk 

woonachtige Perry en Claudia Prexl. ‘Wirdmer is het succes van 

Jurre 495 werd algeheel kampioen op de Hengstenkeuring 2021, Jehannes 484 

won de titel bij de oudere hengsten.

Gelegenheidsspan Wylster 463 en Eise 489 tijdens de HK 2021.
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strodorp en geen 10.000 mensen op de tribune, maar thuis voor 

de buis kon men wel genieten van prachtige Friese paarden. 

6.1.1 Keuring jonge hengsten

De Hengstenkeuring 2021 leverde een totaal aantal hengsten 

voor de voorrijdagen op van 44.

6.1.2 Clinicprogramma

Tijdens de online Hengstenkeuring werden de verschillende 

rubrieken met hengsten afgewisseld met leerzame en inspire-

rende clinics. Zo wist Tweespan de kijkers te boeien met de clinic 



12     Phryso Jaarverslag KFPS 2021

het Friese paard in het algemeen. Hij bewijst dat ze op topniveau 

in dressuur en aangespannen sport kunnen presteren.’  

6.1.5 Fokker van het Jaar

De KFPS Fokker van het Jaar 2020 werd Bauke de Boer uit Nes. 

De ‘Fan Bokkum’ fokker wist niet alleen met zijn paarden in de 

keuringsring te presteren, maar ook in de aanlegtesten en 

dressuur gooiden ze hoge ogen. ‘Dit is de slagroom op de taart’, 

aldus Bauke die succesvol is met de fokkerij uit stam 110. Met 4 

Sterren, 1 Sport Elite, 5 Sport paarden, 1 Prestatie merrie, 2 

Preferente merries en één AA-score kwam hij als topscorer uit de 

bus. Het pronkjuweel uit zijn fokkerij is de in Zuid-Afrika 

verblijvende Annichje fan Bokkum Model Sport Elite Preferent 

Prestatie AAA (Ulke 338 x Gaije 295), de meest predicaatrijke 

merrie van het KFPS. 

6.2 Centrale Keuring

In het zonovergoten Harich bij manege Gaasterland werd de 

Centrale Keuring 2021 met veel publiek een fantastisch slotak-

koord van een lastig seizoen. Algeheel kampioen werd Ilya fan 

Jentsje’s Pleats Voorlopig Kroon (Jurre 495). De jeugdige Ilya 

werd al kampioen bij de driejarigen en is gefokt door Jentsje de 

Groot en in eigendom van Stal Chardon die met Jurre 495 en Ilya 

zowel de kampioen van de HK als de kampioen van de CK op stal 

hadden. Het reservekampioenschap was voor Hobke v.d. Peester 

Hoeve Voorlopig Kroon (Markus 491 x Norbert 444), gefokt door 

Jaap Ekhart en in eigendom van M.B. Huitink. 

Kampioen merrieveulens: Rens van ‘e Horne Zathe (Tiede 501 x 

Norbert 444)

Kampioen hengstveulens: Sjors van de Meikade (Tymen 503 x Pier 

448)

Kampioen enters en jeugdkampioen: Mokkeltsje fan de Mersken 

(Ulbrân 502 x Fonger 478)

Kampioen twenters en reserve jeugdkampioen: Janne fan 

Fokker van het Jaar 2020: Bauke de Boer, met vriendin Luciel van der Kooi.
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Synaeda (Omer 493 x Stendert 447)

Kampioen driejarigen en algeheel kampioen: Ilya fan 

Jentsje’s Pleats Voorlopig Kroon (Jurre 495 x Michiel 442)

Kampioen vier- tot zesjarigen: Fleur fan Hylpen Kroon AA 

(Markus 491 x Wierd 409)

Kampioen zeven jaar en oudere merries: Talina van de Marne 

Model Sport (Tsjalle 454 x Jasper 366)

6.2.1 Nieuwe Ledendag

Tijdens de Centrale Keuring werd voor het eerst een Nieuwe 

Ledendag georganiseerd om nieuwe leden in te wijden in de 

wereld van het Friese paard. Naast diverse clinics - rondom 

fokkerij en sport - die met hulp van JongKFPS werden 

georganiseerd, was er alle ruimte voor het stellen van vragen 

en kon meteen een kijkje genomen worden bij de keuring van 

de beste merries.

7. Promotie en communicatie

7.1. Webshop en merchandise

De verkopen van de merchandise zijn over 2021 met 1% 

gestegen. Verkoop vindt voornamelijk online via de webshop 

plaats en de artikelen zijn verkrijgbaar bij het KFPS-kantoor 

en tijdens evenementen, waarbij er duidelijk minder omzet is 

wanneer en geen Hengstenkeuring plaatsvindt.  Via de 

webshop van  Epplejeck en Tweespan Ruitersport zijn de 

KFPS-artikelen te koop. 

7.2 Royal Friesian Club

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

Club heeft tot doel om de onderlinge kennisuitwisseling 
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tussen de liefhebbers van het Friese paard te bevorderen. 

Normaal gesproken wordt tweemaal per jaar  een netwerkbij-

eenkomst georganiseerd waarbij zeer wisselende onderwerpen 

aan de orde komen met als rode draad ‘Het Friese Paard’. De 

eerste bijeenkomst in 2020 was tijdens de Hengstenkeuring en 

helaas is de tweede bijeenkomst in verband met Covid-19 

geannuleerd.

7.3 Phryso en nieuwsbrieven

Het KFPS publiceert maandelijks het magazine Phryso (oplage 5500) 

waaruit twee digitale nieuwsbrieven in Engels en Spaans voortko-

men die bij de buitenlandse leden in de mailbox terecht komen. 

7.4 Phryso.com in vier talen

Naast Nederlands, Engels en Spaans heeft de 

Duitse editie van Phryso.com in 2021 ook volop 

meegedraaid in een snelle uitwisseling van 

informatie. Zo zijn er vier taaledities van waaruit 

het KFPS communiceert en er nieuws, uitslagen, 

analyses en interviews rondom het Friese paard 

worden gepubliceerd. Mede door alle digitale 

oplossingen in coronatijd, onder andere de 

livestream van de locatiekeuringen en de eerste 

bezichtiging, is het online nieuwsplatform voor 

het derde jaar op rij gegroeid in populariteit. In 

2020 kwamen er nog 250.000 bezoekers naar 

Phryso.com, in 2021 kwam het aantal bezoekers 

op 343.000, een stijging van ruim 37%. 

De meeste kijkers kwamen in 2021 naar Phryso.com voor de 

online Hengstenkeuring 2021, een uitzending van drie dagen in vier 

talen. De nummer twee in de top 10 van meest bezochte pagina’s 

was Uniek fan ‘e Goëngamieden die een succesvolle pleegmerrie 

bleek. De mix van ‘nice tot know’ en ‘need to know’ informatie 

maakt Phryso.com aantrekkelijk voor de volle breedte van de 

community met liefhebbers van Friese paarden. Naast Phryso.com 

dient de site van het KFPS als stamboeksite met heel veel fokkerij-

informatie. Daarbij is de database met alle informatie over de Friese 

paarden het kloppend hart van de site.

7.5 Social media, YouTube en KFPS.tv

De digitalisering is in 2021 verder doorgezet en daarmee werden 

de digitale platformen van het KFPS druk bezocht. Zo was er op 

het YouTube-kanaal van het KFPS maar liefst 168% meer kijktijd 

dan in 2020. Daarbij dienden Phryso.com en de Facebook-pagina 

van het KFPS (met meer dan 50.000 volgers) als aanjagers van 

nieuws, achtergronden en interviews. Naast Nederland (55,4%) 

kwamen de bezoekers ook uit Duitsland (6,5%) en de Verenigde 

Staten (5,6%). Daarbij is het gros van de kijkers (62,6%) 45 jaar 

of ouder. Het KFPS is actief op Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram (mindere mate) en 

LinkedIn.

7.6 KFPS College Tour

De KFPS College Tour heeft in 2021 duidelijk in 

een behoefte voorzien om meer kennis vanuit 

het KFPS en haar partners te delen met de leden. 

In boeiende presentaties kwamen deskundigen 

aan het woord over fokkerij, maar ook over 

registratie en vruchtbaarheid. Daarbij bleek de 

KFPS College Tour ook een prachtig podium om 

de discussie met elkaar aan te gaan in de zoge-

naamde fokkerscafés. Met livestream in de 

hengstenstal bij De Nieuwe Heuvel en Stal 

Chardon kwamen actuele onderwerpen in de fokkerij over 

tafel en dat bleek een inspiratiebron voor nieuwe ideeën en 

inzichten. De nieuwe leden van het KFPS kregen met de ver-

nieuwde versie van Het Friese paard (in Nederlands, Engels en 

Duits) basisinformatie aangereikt voor een goede start in 

fokkerij, verzorging en sport met hun zwarte parel. 
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Bijlage I: Geledingen van 
het KFPS 2021
Het KFPS heeft verschillende geledingen. Er zijn beleidsbepalende 

organen, adviserende en uitvoerende organen en externe 

commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en 

raden die een rol spelen binnen het KFPS. 

Bestuur
Het algemeen bestuur heeft een beleidsbepalende functie. De 

volgende personen hebben zitting in het algemeen bestuur:

Tineke Schokker Voorzitter (vanaf 27-11-2021) 

 vice Voorzitter (vanaf 29-5-2021 t/m 26-11-2021)

Detlef Elling  vice Voorzitter (vanaf 27-11-2021)

 Interim-Voorzitter (t/m 26-11-2021)

Miel Janssen Penningmeester

Roelof Bos Secretaris

Jan Raaijmakers Algemeen bestuurslid

Ella Wiersma Algemeen bestuurslid (vanaf 29-5-2021)

Anita van Kempen-Elberse Algemeen bestuurslid (t/m 28-5-2021)

Ledenraad
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regioverga-

deringen door de leden zijn gekozen. De ledenraad heeft een 

controlerende functie en is bevoegd tot het nemen van beslissin-

gen. 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 namens de ledenraad de taak tot 

het doen van onderzoek naar naar financiële aangelegenhe-

den van het KFPS.

WFHO
De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van 

het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse 

vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door 

voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse 

ledenraadsleden en een afgevaardigde vanuit de Duitse en 

Noord-Amerikaanse vereniging.

Inspectie 
Algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het 

keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de leden-

raad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid. De inspec-

teurs: Piet Bergsma, Jan Hellinx,  Corrie Terpstra-van der Meer, 

Sabien Zwaga. Aspirant: Manuel Gasseling, Popke van der 

Meulen. 

Exterieurjury 2021
De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De 

volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS: Ulrike 

Beissner, Wieneke Blom, Laura Boelens, Annemieke Elsinga, 

Manuel Gasseling, Louise Hompe, Peter de Meulmeester, Popke 

van der Meulen, Ester Reen, Jolanda Slootjes, Frans Smits, Willem 

Sonnema, Wil Thijssen en Johan van der Velde

Aspirant: Dik Brummel, Anouk Holleman, Marissa Visser. 

Hengstenkeuringscommissie 2021: 
Piet Bergsma, Corrie Terpstra-van der Meer, Reijer van Woudenbergh.

Aspirant: Ellen van Gastel 

Hengstenherkeuringscommissie 2021: 
Jan Hellinx, Sabien Zwaga, Bart Bax 

Verrichtingsjury 2021
De verrichtingsjury jureert de ABFP- en IBOP-testen en bestaat uit 

Nella Bijlsma, Hergen van Hall, Ester Reen, Gotien Sipsma, 

2022 2023 2024 2025 Regio
A. Henriksen (herkiesbaar) / Mw. E. 
de Boer (aftredend) / Mw. A.M. de 
Jager (aftredend)

Mw. N. Davis (herkiesbaar) Overige buitenlanden

Mw. M. van Ingen Schenau 
(aftredend)

Mw. J. Haverschmidt (herkiesbaar 
najaar) / H.J. Bothmer (aftredend 
najaar)

Duitsland

G. van Harten (herkiesbaar) / G. 
Lokhorst (herkiesbaar)

A. Thomassen (herkiesbaar) Het Friese paard Midden-Nederland

Mw. J. van der Ark (aftredend) R. Oldenburger (herkiesbaar) Groningen Drenthe Combinatie

Mw. A. Mandemaker (aftredend) F.N. Wolfswinkel (herkiesbaar 
najaar)

J.W. de Boer (herkiesbaar) It Fryske Hynder

Mw. M. Bekx-Boons (aftredend 
najaar) / H. Hurkmans (herkiesbaar 
najaar)

Het Friesch paard Limburg

Will Bron (aftredend) / VACATURE Ted van der Kooi (aftredend) Noord Amerika & Canada

Mw. H. van Wijncoop (aftredend) / 
D. Hoekstra (aftredend najaar)

Het Friese paard Wolvega

W. Lucius (aftredend) R. Fllier (herkiesbaar najaar) Mw. M. van Leeuwen (aftredend) Het Friesch paard Zuid Nederland

P. Tanck (herkiesbaar najaar) B.C. Nijhof (herkiesbaar najaar) Het Friesche paard Twente 
Achterhoek

Sj. Ruiter (herkiesbaar) S. Veenstra (herkiesbaar) It Fryske Greidhynder

P. Kamminga (aftredend) A. van der Zee (herkiesbaar) / P. 
Wijbenga (herkiesbaar najaar)

Ta it Bihald

F. Smit (herkiesbaar najaar) Mw. A. Glas (aftredend najaar) J. Boot (aftredend) Het Friese paard in Noord en Zuid 
Holland

Rooster van aftreden van de ledenraadsleden uit de verschillende regio's
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Herman Smit, Kristel van Duren-Bodewes, Christa Larmoyeur, 

Corrie Rave, Jos van der Wal, Ito Werkman.

Paspoortconsulenten 2021
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,  Ilse Niesing, Iris 

Bakker, Femmie de Groot, Fia Tubben-van der Stoep, Arend 

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

de Boer en Johan Hielkema.

Fokkerijraad
De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en 

het fok- en selectiebeleid binnen het KFPS. 

ROOSTER VAN AFTREDEN FOKKERIJRAAD

      BENOEMD IN    HERKIESBAAR IN     AFTREDEND IN

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*

Sietske Oosterbaan     NJ2020     NJ2024     NJ2028

Hans Boersma   NJ2021     NJ2025     NJ2029

Tjitze Bouma   NJ2021     NJ2025     NJ2029

Marc Peter-Spahn   NJ2021     NJ2025     NJ2029

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.
De zittingsduur is 4 jaar met een eenmalige herbenoemingsperiode van 4 jaar 
* Ingestroomd vanuit de Sportraad in november 2019.

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingperiode van 4 jaar. 
Er is niet voorzien in een maximaal aantal termijnen.

De zittingsduur is 3 jaar met een herbenoemingperiode van 4 jaar. 
Er is niet voorzien in een maximaal aantal termijnen.

ROOSTER VAN AFTREDEN COMMISSIE VAN BEROEP

 BENOEMD HERBENOEMBAAR   
IN  IN 

Mw. C.M. Telman 2007 2024

E.J. Kuiters 2007 2025

P. Tuinman 2014 (nj) 2034

K.E. Wielenga (pv)  2015   2034

ROOSTER VAN AFTREDEN TUCHTCOMMISSIE

 BENOEMD   HERBENOEMBAAR
 IN IN

Mw. M.L.  Blackstone 2007 2022

Mw. A.J. Roos 2016 2031

M. Brinksma 2016 2031

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

ROOSTER VAN AFTREDEN VERTROUWENSCOMMISSIE, 

 BENOEMD     AFTREDEND -
 IN IN

Ferry Wolfswinkel  2021 2025

Wilbert Lucius  2018 2022

Annemiek Mandemaker  NJ 2019 VJ 2023

Marina Bekx  NJ 2020  NJ 2024 

Paul Tanck NJ 2020 NJ 2024

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

FO
TO

: K
A

RIN
 SEV

IN
K

College van appèl
Het college van appèl heeft namens de ledenraad de taak tot het 

behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep 

tegen een besluit van het bestuur.

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.

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, een en ander als bedoeld in de door het bestuur vastge-

stelde klachtenprocedure KFPS en bestaat uit: mr. L.H. Haarsma, 

P. Hoekstra en mr. W. Sleijfer.

Integriteitscommissie
In 2020 is de Integriteitscommissie geïnstalleerd en meteen van 

start gegaan. Deze commissie heeft tot taak het op verzoek 

adviseren bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwes-

ties binnen het KFPS en het adviseren: D. Andela, E. Rosheuvel, N. 

Wygman. Plaatsvervangend lid: F. Severijnen

ROOSTER VAN AFTREDEN INTEGRITEITSCOMMISSIE

      BENOEMD IN    HERKIESBAAR IN     AFTREDEND IN

Mw. E. Rosheuvel, Oostzaan     2020   2022   2026

Mw. N. Wygman, Boyl     2020   2023   2027

D. Andela, Steenwijk      2020   2024   2028

Mw. F. Severijnen, Nuenen*     2020   2024   2028




