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Voorwoord 
Beste leden, 

Het jaar 2021 komt ten einde, en we kunnen terugkijken op een jaar met vooral veel leerzame online 
webinars maar ook een aantal diverse fysieke activiteiten.  

Door de corona maatregelen konden we de eerste maanden van 2021 niets anders dan online activiteiten 
voor onze leden aan bieden en dat hebben we met succes gedaan: We startten het jaar met de meest-
bekeken webinar van het jaar: de online longeercursus van Lammert Haanstra waar maar liefst 200 
deelnemers zich voor hadden aangemeld. Ook kwamen de onderwerpen cornage en lineair scoren aan 
bod in de webinars, en hebben we voor het eerst dit jaar samen met JongKWPN een activiteit kunnen 
organiseren: op de koffie bij Gebr. van Manen. Daarnaast konden we een dressuurclinic, menclinic én 
een stalbezoek mogelijk maken waar dan ook veel animo voor was. Ook kon de Centrale Keuring dit jaar 
fysiek plaatsvinden, waar we de Jonge Fokker van 2021 bekend mochten maken; Denise Klap. Het jaar 
werd afgesloten met webinars over hirudotherapie en koliek voorkomen dat erg in de smaak viel bij onze 
leden. De eerste fysieke activiteit van 2022 is ook bekend; een workshop over voortplanting bij paarden. 
Helaas moeten wij in januari 2022 ook afscheid nemen van twee bestuursleden, voorzitter Sietske Veenje 
en penningmeester Marit Kroon. Daardoor komt er weer ruimte voor nieuwe inbreng in het bestuur en wij 
hopen hiermee een grote slag te slaan in 2022, met zowel fysieke als online activiteiten.  

Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol en leerzaam 2021 en hopen wij op een nog beter 2022 
waar we veel leerzame fysieke activiteiten kunnen realiseren.  

Voor nu wensen wij jullie een gelukkig nieuwjaar en hopelijk tot ziens in 2022! 

Met vriendelijke groet, 

Het JongKFPS bestuur 
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17/02/2021 – Webinar longeren met Lammert Haanstra 

Meest bekeken webinar met meer dan 200 aanmeldingen!  

Met meer dan 200 aanmeldingen konden wij terugkijken op een geslaagde 2-delige online longeercursus 
met Lammert Haanstra. Waarbij het eerste deel voornamelijk bestond uit de theorie, omvatte het tweede 
deel enkele praktijkvoorbeelden die uitgebreid werden behandeld. In het theoriedeel behandelde Lammert 
de techniek van het bijzetten, de theorie achter de dubbele longe, de beste optoming, het werken met 
balkjes en liet hij filmpjes zien hoe je je paard het beste kunt longeren. ‘De kunde van degene die 
longeert is belangrijk, maar iedereen kan het leren. Niet iedereen zal een goede ruiter kunnen worden, 
maar longeren kunnen we allemaal.’ Het online praktijkdeel bestond uit het longeren van diverse paarden 
die ieder hun eigen training nodig hebben. Moet het paard wat rust vinden? ‘Nodig hem uit wat meer van 
je af te lopen.’ Is het paard flegmatiek? ‘Neem wat balkjes zodat ie leert zijn lichaam te verlengen.’ Of 
wat overvlijtig? ‘Creëer ontspanning. Lammert adviseerde ook om te starten zonder hulpteugels en om 
altijd balkjes of caveletti’s bij de hand te hebben. Na afloop van deze 2-delige cursus werden de 
deelnemers enthousiast om zelf deze stof in de praktijk te behandelen.  
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09/03/2021 – Webinar cornage door Prof. Dr. Sloet  

Betrouwbare informatie over cornage  

Wat één van de meest besproken onderwerpen binnen het KFPS was, werd door het JongKFPS in een 
webinar onder voetlicht gebracht. In samenwerking met Prof. Dr. Sloet werd er betrouwbare informatie 
over cornage gedeeld. We kregen tijdens deze webinar een beter beeld van de aandoening en ook werden 
er veel vragen beantwoord. Kortom, een erg leerzaam onderwerp die tijdens deze webinar erg 
verduidelijkt werd.  
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20/04/2021 – Webinar op de koffie bij Gebr. van Manen 

In samenwerking met JongKWPN  
Samen met JongKWPN zijn we op dinsdag 14 april op de koffie 
geweest bij Hengstenhouderij Gebroeders van Manen in Ede, dit was 
te volgen via Webinar. Jasper van Manen beantwoordde alle vragen 
van leden over hun tuigpaardhengsten, hun Friese hengsten, de 
trainingspaarden én de vooruitgang in de fokkerij. ‘Luxer hoeven de 
Friese paarden niet te worden’, gaf Jasper aan. ‘Ze moeten wel de typische Friese kenmerken houden 
zoals het behang.’ 

Niet te heet 

Hij merkt dat de Friese paarden met meer sportaanleg ook wel ‘bloederiger’ zijn geworden. ’We zijn in 
beweging hard vooruitgegaan en ook het uithoudingsvermogen is beter, maar we moeten wel uitkijken 
dat de paarden niet te heet worden. 70 tot 80% van de paarden staat bij recreatieve gebruikers.’ 
Naast de hengsten houdt Jasper zich ook veel bezig met het keuringsklaar maken van paarden. ‘Veel 
longeren, maar ook aan de hand trainen en oefenen op vreemd terrein’, noemt hij de trainingsaanpak, 
terwijl hij aangeeft dat ‘voeding wel 50% van het keuringsklaar maken is.’ ‘Vroeger was het haver, haver 
en nog eens haver. Maar je wilt ze niet te heet voeren anders gaat het tegenwerken. De paarden moeten 
ook een goede stap laten zien.’ 

Stapje terug in bloedvoering 

Met name de combinatie Norbert 444 x Beart 411 is een ‘golden cross’ voor het hengstenstation met 
Menne 496 en Matthys 504 op stal. ‘Ik houd van een paard met veel front en uitstraling, en expressie in 
beweging’, aldus Jasper die ook vragen kreeg over de inteelt. ‘Bij de tuigpaarden zie je dat inteelt een 
groter probleem is, bij Friese paarden is de bloedvoering meer gespreid, en daar heb je ook een wat 
grotere populatie.’ Ook het stamboek doet hier wat aan, aldus Jasper. ‘Door het inbrengen van hengsten 
met vreemd bloed. Mensen willen een toppaard fokken, dan is het moeilijk een stapje terug te doen door 
hengsten te kiezen met een andere bloedvoering, maar soms moet het toch gebeuren.’ 

Fries x tuigpaard 

Bij Van Manen hebben ze zelfs wat geëxperimenteerd met het kruisen van een Fries paard en een 
tuigpaard. ‘Bij de éne nakomeling zie je meer tuigpaard, bij de ander meer Fries paard’, beschrijft Jasper 
die aangeeft dat met één of twee keer vreemd bloed toevoegen aan de populatie de inteelt in de 
tuigpaardenfokkerij sterk zal verminderen. De kruisling Friese tuigers zijn nu twee tot drie jaar oud. ‘Dus 
we gaan kijken hoe dat uitpakt, de tijd zal het leren.’ 

Bron: Phryso.com  
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09/06/2021 – Webinar lineair scoren van het Friese paard  

Veel animo bij online cursus lineair scoren door Corrie Terpstra 
Op woensdag 9 en 16 juni organiseerde het JongKFPS een 2-delige online cursus lineair scoren, 
gepresenteerd door KFPS jurylid Corrie Terpstra. De eerste online avond bestond uit vooral de theorie 
rondom het lineair scoren. Namelijk, hoe paarden in de ring worden gescoord en hoe de scores worden 
berekend. Ook vertelde Corrie dat er goed met juryleden wordt geëvalueerd, zodat het scoren zo objectief 
en constant mogelijk gebeurd. Voor de tweede avond kregen alle deelnemers het lineair scoreformulier en 
3 filmpjes van keuringspaarden toegestuurd, die ze alvast konden bestuderen. Op de tweede avond zelf 
werden deze 3 paarden samen met Corrie beoordeeld aan de hand van het scoreformulier. Met bijna 100 
aanmeldingen en enthousiaste vragen en reacties, kijken we terug op 2 leerzame online avonden.  
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20/06/2021 – Dressuurclinic met Amber den Heyer  

Speciale editie dressuurclinic groot succes  
Op 20 juni organiseerde JongKFPS een dressuurclinic met instructrice Amber den Heyer bij Stoeterij het 
Swarte Paert. Dit keer vond een speciale editie plaats, namelijk fotograaf én JongKFPS-lid Wilma 
Reijenga was aanwezig om alle combinaties op de foto te zetten. Wij kunnen samen met de deelnemers 
terugkijken op een leerzame dag. Elke combinatie kreeg 45 minuten privéles van Amber waarbij de focus 
vooral lag op de basis en de communicatie tussen de ruiter en het paard. Er werd hard gewerkt en 
naarmate de les vorderde zag je de combinaties verbeteren. De deelnemers waren allemaal erg 
enthousiast na afloop. Alle deelnemers hebben inmiddels de foto’s van Wilma ontvangen.  
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18/09/2021 – Uitreiking Jonge Fokker van 2021 

Denise Klap jonge fokker van het jaar 2021 
Tijdens de Centrale Keuring mocht Denise Klap uit Heinkenszand (Zeeland) de 6de titel voor JongKFPS 
Fokker van het Jaar op naam schrijven. ‘Hier ben ik heel trots op en het is heel leuk dat we zo in het zuiden 
meedoen met de Friese paarden’, aldus Denise. De Jonge Fokker prijs, een dekking t.w.v. €1000 werd 
overhandigd door JongKFPS voorzitter Sietske Veenje, KFPS voorzitter Detlef Elling en penningmeester 
Miel Jansen. 

Jonge Fokker Prijs 

Sinds 2016 reikt JongKFPS ieder jaar de prijs ‘Jonge Fokker van het jaar’ uit. De Jonge Fokker die het 
afgelopen jaar de meeste successen heeft behaald met zijn/haar fokproducten mag een gratis dekking naar 
keuze in ontvangst nemen. Het fokken is voor jongeren vaak moeilijk te realiseren door gebrek aan faciliteiten 
en middelen. Door deze titel, en de bijbehorende prijs: een gratis dekking t.w.v. 1000 euro gesponsord door 
het KFPS, worden jonge fokkers gestimuleerd om het beste uit hun gefokte paarden te halen en de fokkerij 
door te zetten. 

Succesvol op de fokdag in Nisse 

Afgelopen zomer wisten Denise met man Peter de Meulmeester op de fokdag in Nisse de hoofdprijs binnen te 
halen met Ysah PD vd Swarte Proenker Ster (Hessel 480 x Tsjalke 397) die fokdagkampioen werd. 
Bovendien werd Quinti PD vd Swarte Proenker (Tymen 503 x Beart 411) kampioen bij de merrieveulens en 
jeugdkampioen én reserve fokdag kampioen. ‘Opvallend, alweer een jonge fokker uit het zuiden’, aldus 
JongKFPS voorzitter Sietske Veenje. ‘We kregen veel inzendingen en de animo voor de Jonge Fokker van het 
Jaar was groot.’ 
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24/09/2021 – Menclinic met Jelle van der Weide  

Enthousiaste menners na primeur menclinic  
Op vrijdagavond 24 september vond onze eerst georganiseerde menclinic plaats bij Manege 
Sanninghoeve te Oudega. Jelle van der Weide, eigenaar van Handel & Trainingsstal de Weidhoeve, gaf 
elke combinatie 30 minuten privéles. Nadat wij gastvrij werden ontvangen met koffie en thee door 
Manege Sanninghoeve, maakte de eerste combinatie zijn opwachting in de ruime binnenbak. 

Diverse combinaties 

Aan diversiteit tijdens de clinic ontbrak het niet. Waar de ene combinatie zich wou richten op het 
wedstrijdklaar maken, richtte de andere combinatie zich op de oefeningen voor het Z. Doordat alle 
deelnemers van te voren hun aandachtspunten konden doorgeven, wist Jelle waar hij tijdens de les de 
focus op kon leggen. Dit pakte goed uit, naarmate de les vorderde begonnen de paarden steeds fijner te 
lopen. De deelnemers waren na afloop één voor één enthousiast en de punten waar zij tegen aan liepen 
tijdens de trainingen konden tijdens de menclinic goed worden opgelost. Al met al, kijken wij terug op 
een leerzame primeur van de JongKFPS menclinic, die zeker voor herhaling vatbaar is! 

Jelle van der Weide 

Jelle heeft zijn eigen Training & Handelsstal de Weidhoeve, waar hij zich voornamelijk richt op de 
aangespannen sport van zowel Friezen als KWPN tuigpaarden. Daarnaast ment Jelle twee dagen in de 
week de paarden voor de ABFP-test en geeft hij in de avonduren veel instructie. Zelf is hij actief in zowel 
de mensport als de tuigsport. Jelle komt uit in de Young Riders Competitie en hij rijdt zeer succesvol in 
de menwedstrijden. 
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25/10/2021 – Stalbezoek bij Esther Liano & 
discussieavond sport en fokkerij  

Volle bak bij het stalbezoek en aansluitende discussieavond  
Op vrijdagavond 29 oktober was JongKFPS te gast bij Esther Liano, die haar eigen trainingscentrum runt 
in Harkema. Het programma bestond uit een rondleiding door de stallen van Esther, een buffet en een 
aansluitende discussieavond over de sport en fokkerij met genodigde sprekers Harm Mulder, Stephanie 
Dietrich en natuurlijk Esther Liano zelf. Met maar liefst 50 deelnemers en een wachtlijst viel deze 
activiteit erg in trek.   

Rondleiding 

Alle leden werden ontvangen met koffie en thee, gevolgd door een rondleiding door de stallen van 
Esther. Tijdens de rondleiding stelde Esther haar Friese paarden Romi (Beart), Marnix (Gjalt), Parlein-
Romi (Fonger) en Luca (Wimer) aan ons voor. Naast de Friese paarden mochten we ook kennismaken 
met enkele KWPN’ers en haar unieke vosfries Fleur. Na de rondleiding, gingen we naar de buitenbak 
waar de Friese paarden aan de hand aan ons werden voorgesteld door Harm Harmstra. Daarna gaf Esther 
een demonstratie onder het zadel met haar paard Romi. Tijdens de demonstratie heeft Esther ons alles 
verteld over de juiste training van het Friese paard. 

Discussieavond 

Om de discussieavond goed te beginnen stond er eest nog uitgebreid buffet voor iedereen klaar met 
aardappels, groenten en vlees. Nadat iedereen uitgegeten was zijn we de discussieavond gestart. Deze 
vond plaats in Esther haar overdekte stapmolen, met enkele tafels, stoelen en heaters zorgde dit voor een 
gezellige sfeer. De discussieavond stond in het teken van sport en fokkerij, met name over de gezondheid 
en de toekomstvisie van het Friese paard. De aftrap werd gedaan door het panel, bestaande uit Esther 
Liano, en genodigde sprekers Harm Mulder en Stephanie Dietrich. Vervolgens mochten we in groepen 
van 7 -10 personen met elkaar in discussie. Al gauw bleek dat de avond veel te kort was, na een aantal 
interessante discussies waren we nog lang niet uitgepraat. Hoe dan ook, iedereen was het met elkaar eens 
dat gezondheid en duurzaamheid een belangrijke rol moet spelen bij de selectie van Friese paarden in de 
toekomst. 

Wij willen graag Esther Liano, Harm Mulder, Stephanie 
Dietrich, Harm Harmstra en al onze aanwezige leden 
bedanken voor het mogelijk maken van deze gezellige 
en leerzame avond. 
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09/11/2021 – Webinar hirudotherapie   

Martsje Bergsma verteld over de fascinerende werking van bloedzuigers  
Tijdens het door JongKFPS georganiseerde webinar van 9 november nam Martsje Bergsma 
van Hippiek belangstellenden mee in haar fascinatie voor de bloedzuiger en het toepassen hiervan op 
paarden; hirudotherapie. 

Gangbare therapie 
Het behandelen met medicinale bloedzuigers bestaat al langer dan 3000 jaar en is in vele landen nog een 
zeer gangbare therapie die ingezet wordt bij mens en dier. In Nederland is hirudotherapie halverwege de 
vorige eeuw wat naar de achtergrond geraakt. Zonde eigenlijk, want deze wonderlijke beestjes geven veel 
paarden de kans te herstellen van aandoeningen en kwalen. 
 
Werkzame stofjes 
Het gaat bij deze therapie om de 80 tot 100 werkzame stofjes die de bloedzuiger via het speeksel afgeeft 
aan het paard tijdens het opzuigen van het bloed. Hirudine, dat de bloedstolling remt en het afdrijven van 
(lymfe)vocht bevordert, is één van de werkzame stoffen, net als caline, dat ervoor zorgt dat de wondjes 
nog zes tot twaalf uur open blijven zodat veel afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. Verder zijn er 
stoffen actief die ontstekingsremmend en ontspannend werken. 
 
Mini-apotheek 
De bloedzuiger kan gezien worden als een natuurlijk mini-apotheek dat reinigend en ontgiftend werkt op 
het hele lichaam. Ze stimuleren en activeren het imuunsysteem en het zelfgenezend vermogen van het 
paardenlichaam. Bloedzuigers kunnen bij uiteenlopende aandoeningen succesvol ingezet worden, zoals 
bijvoorbeeld:  huidverstoringen zoals mok en schimmel, wonden en littekens, artrose, peesblessures en 
staart- en maneneczeem. 
 
Bijzondere resultaten 
Het webinar werd met veel interesse gevolgd door leden van JongKFPS en andere geïnteresseerden. Na 
een uitleg over de werkwijze over hirudotherapie, vertelde Martsje aan de hand van enkele casussen 
welke bijzondere resultaten zij tot nu toe heeft geboekt door bloedzuigers in te zetten. 
 
Kennisoverdracht 
Martsje Bergsma is naast ruiter, instructeur en jurylid al meer dan vijftien jaar sportmasseur en 
lymfedrainage-therapeut voor paarden. Een jaar geleden deed ze een opleiding tot hirudotherapeut voor 
paarden. Martsje werkt al meer dan twintig jaar als docent in het paardenhouderij-onderwijs, toch was dit 
de eerste keer dat ze een webinar gaf: ‘Dit was voor mij een nieuwe manier van kennisoverdracht. Mede 
door de goede ondersteuning vanuit het 
JongKFPS, vond ik het erg leuk om 
vanachter de laptop mijn fascinatie over 
de bloedzuiger te delen. En zeker voor 
herhaling vatbaar.’ 
  

Bron: Phryso.com  
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09/12/2021 – Webinar koliek voorkomen bij paarden  

Iris van Gulik deelt handvaten voor het op tijd herkennen van koliek  
In de online masterclass voor Jong KFPS-leden ging Paardendierenarts Iris van Gulik in op hoe 
je kolieksignalen bij je paard kunt herkennen zodat je op tijd kan ingrijpen om erger te voorkomen. 
Juist Friese paarden zijn er erg goed in om pijn te verbergen en laten vaak te laat zien dat er iets aan de 
hand is. Iris begon met uit te leggen wat koliek eigenlijk is: een verzamelnaam voor buikpijn. Er zijn veel 
verschillende soort koliek: een verstopte darm, maagzweren, ontstekingen, verdraaiingen of instulpingen 
van of in de verschillende onderdelen van de darmen: de dunne, blinde of dikke darm. Iris beschreef alle 
kolieksignalen aan de hand van video’s waardoor een duidelijk beeld ontstaat van zowel milde als 
ernstige signalen. Ze leert de deelnemers ook subtiele pijnsignalen aan het hoofd herkennen. 
Er zijn nog andere aanwijzingen die kunnen duiden op koliek: Iris gaat hier tijdens de masterclass 
uitgebreid op in en laat de deelnemers door andere ogen naar een paard kijken. 
Na afloop kwamen er veel vragen tijdens en na de presentatie. Over een paard dat “gewoon” graag zand 
eet, over ruwvoer, over gebitsproblemen, over mineralen en vitaminen… het geeft aan dat de zo’n 65 
deelnemers bijzonder geïnteresseerd waren in Iris’ verhaal en haar expertise. Een heel interessante en 
leerzame presentatie! 
 

 

 


