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donderdag 22 maart, 20.00 uur 
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Inhoudsopgave:

Voorzitter
Dik Brummel
Tongerenseweg Zuid 215
8162 SC Epe
06-13093640
voorzitterfrieschepaardmn@gmail.com

Secretariaat
Hanneke van Ingen
Rodenbergsedreef 34
3972 DP Driebergen-Rijsenburg
06-20223798 
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com

Penningmeester & Ledenadministratie
Bianca Bolognese
Marie Curielaan 65
1341 BA Almere
06-52569691
penningmeesterfrieschepaardmn@
gmail.com 

Activiteitencommissie
Christel Hendriksen
Bovenbuurtweg 48 
6721 MN Bennekom
06-21120665

Mail activiteiten: 
activiteitenfrieschepaardmn@gmail.com

Afmelden lidmaatschap:
Afmelden van lidmaatschap dient u per post 
of per e-mail te doen bij onze penningmees-
ter Bianca Bolognese.

hetfrieschepaardmn

CONTACTPERSONEN
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Beste leden,

De ledenvergadering staat weer voor de deur en dat wil zeggen dat wij terugblikken op 
2017 en natuurlijk vooruit gaan kijken naar wat 2018 ons als vereniging gaat brengen.
In 2017 hebben wij een hele mooie Fokdag gehad met prachtige rubrieken waaraan mooie 
paarden hebben deelgenomen. Paarden die ook op de centrale keuring hun visitekaartje 
hebben afgegeven. Toch baart het ons zorgen dat het aantal deelnemende paarden daalt. 
Als deze vermindering doorzet wordt de fokdag te kostbaar voor onze fokvereniging. Het 
zou fijn en gewenst zijn als zoveel mogelijk leden wel met één of meerdere paarden naar 
de fokdag toe zouden willen komen in Kootwijk.

Dit jaar waren de driejarige merries weer van unieke kwaliteit. Ook van de tweede premie 
merries en derde premie stamboek merries was de kwaliteit uitstekend. De jury was daar 
dan ook zeer tevreden over. Uiteindelijk bleek 2017 vanwege de kwaliteit van de driejarige 
merries een uniek jaar te zijn. Ook de veulens, de jeugd, en de oudere merries presteerden 
goed en waren van goede kwaliteit, en daar zijn wij, als fokvereniging, erg trots op. Het 
was een dag om met plezier op terug te kijken, waar we ook vele positieve reacties hebben 
mogen ontvangen. Onze dank hiervoor.

Animo voor de Pavo Fryso Dressuuraanleg is er voldoende, en ook hier is weer 
voldoende kwaliteit bij paarden en ruiters aanwezig.  Wel vinden wij het  jammer dat de 
gebruikersrubrieken steeds minder deelname krijgen.

2017 was ook een jaar waarin mensen moeilijk enthousiast waren te krijgen voor 
activiteiten binnen de fokvereniging. Wij betreuren dit zeer daar onze vereniging volledig 
steunt op de vrijwillige bijdrage van onze leden. Wij kunnen hulp goed gebruiken 
voor onder andere de beschikbare functies binnen het bestuur. We doen hier dan ook 
nogmaals een oproep aan jullie, leden, om ons te komen helpen/versterken met onder 
andere het organiseren en besturen van de vereniging. Neem contact met één van ons 
op bij interesse. Zoals jullie wel weten zit ik al vele jaren in het bestuur en ik zou het 
voorzitterschap dan ook graag een keer willen overdragen aan iemand anders. Ik denk dat 
het tijd is voor vernieuwing. Er zijn al een aantal keer oproepen uitgegaan maar dit heeft 
helaas nog niets opgeleverd aan reacties. Wij wachten af, en zullen dit gaan bespreken op 
de aankomende vergadering.

Onze vereniging bestaat dit jaar 45 jaar! Wij hopen dat jullie, leden, met ons mee willen 
denken hoe wij onze fokvereniging op een goede, leuke en gezonde manier voort kunnen 
gaan zetten zodat wij nog vele jaren met plezier door kunnen gaan. Wij zien u allen 
graag tegemoet op de algemene ledenvergadering. Hopelijk met frisse ideeën waar de 
fokvereniging mee gesteund wordt. Eventueel andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook 
van harte welkom op 22 maart bij de Nieuwe Heuvel. Tot dan!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van 
fokvereniging Het Friesche Paard Midden Nederland
Dik Brummel

Voorwoord
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Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van fokver-
eniging Het Friesche Paard Midden Neder-
land vindt plaats op donderdag 22 maart 
2018. Naast natuurlijk de jaarlijks terugke-
rende vaste onderwerpen van een ALV zijn 
we nog bezig met een leuk aanvullend pro-
gramma. Over de inhoud daarvan moeten 
we jullie dus nog even in spanning houden. 
Volg daarom onze facebook en/of website, 
waar we de informatie zullen delen zodra 
we hier meer over beschikbaar hebben. 

Als locatie voor de vergadering is wederom 
gekozen voor De Nieuwe Heuvel te Lun-
teren. We hopen velen van u daar weer te 
zien!

Meer informatie over onze algemene 
ledenvergadering vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. 
Informatie en de agenda kunt u ook vinden 
op onze website: www.frieschepaardmn.nl.

Nieuwsbrief digitaal
Voor de meest actuele nieuwtjes verwijzen 
wij u graag door naar facebook: www.face-
book.com/hetfrieschepaardmn. We zien ge-
lukkig dat veel van onze leden dit informatie 
medium inmiddels hebben gevonden. 

Vorig jaar is de nieuwsbrief ook voor het 
eerst digitaal (via e-mail) verspreid en ook 
dit jaar willen we dat weer herhalen. Mocht 
u de nieuwsbrief in de loop van maart nog 
niet digitaal hebben ontvangen, dan bete-
kent dat, dat wij niet uw juiste e-mail adres 
in onze administratie hebben. Uw actuele 
e-mailadres kunt u doorgeven aan onze 
penningmeester: penningmeesterfriesche-
paardmn@gmail.com.

Fokdag jubileum 45 jaar
Dit jaar vieren we met zijn allen alweer het 
45-jarig bestaan van onze vereniging op 
de fokdag van fokvereniging Het Friesche 

Paard Midden Nederland. Uiteraard wordt 
dat wederom gehouden op het mooie ter-
rein van paardensportcentrum Gert van den 
Hoorn in Kootwijk.

Vorig jaar hadden we daar ook weer een 
hele mooie dag met veel  prachtige Friese 
paarden en hun veulens en uiteraard weer 
de bijzondere Pavo Fryso rubriek voor zowel 
de jonge paarden met dressuur- als met 
tuigaanleg. Organisatie hiervan was in sa-
menwerking met het KFPS. De uitslagen zijn 
destijds gepubliceerd in de  Phryso en op de 
KFPS website.

Wij kijken al weer uit naar de komende fok-
dag op zaterdag 14 juli in Kootwijk. 
U kunt uw paard of paarden digitaal recht-
streeks voor de keuringen aanmelden via 
www.kfps.nl onder het kopje Keuringen. 
Mocht u toch liever het inschrijfformulier 
willen gebruiken, stuur deze dan ingevuld 
vóór 8 juni 2018 naar het secretariaat t.a.v. 
Hanneke van Ingen of via de mail: 
secretariaatfrieschepaardmn@gmail.com.

Het stamboek zal de inschrijvingen op haar 
website verwerken. Houd na inschrijving 
dus zelf even de website van het stamboek 
in de gaten en controleer of uw paard cor-
rect is ingeschreven.

Mededelingen van het secretariaat

Buitenleven fotografie
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018
Graag nodigen wij alle leden uit voor onze 
algemene ledenvergadering op donderdag 
22 maart 2018. 

De vergadering zal worden gehouden bij 
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1 (ingang 
Goorsteeg 25) 6741 EC in Lunteren (Gld) 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie (of thee) 
voor u klaar en omstreeks 20.00 uur willen 
we de vergadering beginnen. 

Na het officiële deel van de algemene 
ledenvergadering volgt er nog een aanvul-
lend interessant programma, wat helaas 
nog niet definitief is. We kunnen daarom 
nog geen tipje van de sluier oplichten. 
Houd daarom facebook en de website in 
de gaten. Zodra we meer weten, zullen we 
het daar met jullie delen.  

De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur. 
Graag ontvangen wij een bericht van u, 
mocht u onverhoopt niet in de gelegen-
heid zijn om de vergadering bij te wonen. 

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag algemene ledenvergadering 

maart 2017
4. Verslag secretariaat over 2017
5. Verslag van de penningmeester  

over 2017
6. Verslag van de kascontrole  

commissie 2017
7. Benoemen kascontrole commissie 2018
8. Begroting 2018
9. Vaststellen contributie 2018
10. Advertentiemogelijkheden en sponso-

ring
11. Activiteiten 2018
12. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en niet verkiesbaar: 
 Bloem Visser -  algemeen bestuurslid
13. Rondvraag
14. Sluiting / pauze
15. Presentatie

Buitenleven fotografie
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Verslag algemene ledenvergadering
16 maart 2017 

Locatie: De Nieuwe Heuvel te Lunteren

Afmeldingen: Willem van Eck, Wilma v.d. 
Grift, Linda Vermeer, Ria de Jong en Peter 
de Meulmeester 

Aanwezig (naast bestuur): Monique de 
Jong, Cees de Jong, dhr. Lokhorst, dhr. 
v.d. Bijl, Joh.v.d. Linden, Mirjam Hom-
mes, Jolanda Brummel, Nicole Brummel, 
A.J. Mekelenkamp, Andries Zandee, Arno 
Thomassen, Thieme Visser, MartinTanck, 
Antoon Schut, Martijn Hendriksen, Corné 
Veldjesgraaf en Bianca Bolognese

Opening 
Onze voorzitter Dik Brummel heet iedereen 
welkom en opent de vergadering. We kun-
nen terugkijken op een mooi jaar. Aantal 
deelnemers op de fokdag was weer iets 

gestegen, waar we als fokvereniging heel 
blij mee zijn. Dan blijft de accommodatie 
op die manier toch betaalbaar. Mocht op 
termijn het aantal inschrijvingen onder 
de honderd komen, wordt dat wellicht 
moeilijker.

Na de pauze hebben we het programma 
onderdeel over de Friesian Talent Cup. De 
competitie voor driejarige Friese paarden 
met dressuuraanleg. Een heel bijzonder 
welkom daarom voor Jolanda Slootjes, 
die hiervoor speciaal aanwezig is om ons 
hierover wat meer te vertellen. Met deze 
mooie locatie De Nieuwe Heuvel lijkt dit 
dan ook een mooie avond te worden. 

Mededelingen
• 2x in het jaar komen we met de 12 

fokverenigingen bij elkaar (10 fokver-

Buitenleven fotografie
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enigingen incl. België en Duitsland)
• Wat is daar op de agenda geweest (2 

maart jl.) :
 -  Evaluatie van de fokverenigingen van 

de hengstenkeuring. M.n. over de 
vrijdagavond (showprogramma) was 
minder kritiek dan vorig jaar

 -  namens de FPMNL we misten de 
Fryske Quadrille. Dit mag elk jaar!

 -  Fokverenigingen willen graag meer 
eenheid in de opzet van de fokdag. 
M.n. de kampioenen wie er meedoen. 
Sommigen willen 1e premiemerrie-
veulen wel laten meedoen en hengst-
veulen of algemeen kampioen. Bij ons 
is kampioenskeuring ’s middags 1e 
premie: 2 eerste komen terug voor 
het kampioenschap is op elke fokdag 
goed bevallen. 

 -  Bij het organiseren van activiteiten 
v.d. fokverenigingen is de opkomst is 
niet altijd eenvoudig. (Helaas ont-
breekt het ons nu ook aan capaciteit 
binnen het bestuur om meerdere 
activiteiten te organiseren.)

 -  24ste is er een vergadering gepland 
met Bauke de Boer en adjunct inspec-
teur Lucille Ellens. Beiden zijn afge-
treden. Dit besluit is door het KFPS 
gerespecteerd. Voorafgaand aan de 
vergadering zullen Bauke de Boer en 
Lucille Ellens v.d. Kooij hun zijde toe-
lichten. Andries Zandee gaat vanuit 
de ledenraad. 

 Er is vervolgens veel discussie over de 
communicatie rondom dit gebeuren. Er 
is een artikel in de Leeuwarden Cou-
rant verschenen, waarop het stamboek 
heeft gereageerd. De strekking is lijkt 
echter onvolledig. Ook is er contact 
met de Paardenkrant geweest. Visie 
Midden Nederland centraal fokleider 
tussen fokkerijraad en inspectie. Er is 
te voorbarig door de directeur met de 
krant gesproken. Verzoek aan de KFPS 
beter te communiceren binnen de 
organisatie en niet eerst naar de krant 
te gaan. Regio vergadering (10 mei) is 

de aangewezen plaats om hier het KFPS 
op aan te spreken. 

 -  24 maart besloten ledenraadvergade-
ring 

 -  Sabine Zwaga was aspirant inspecteur 
en gaat inspecteur zou worden. 

Verslag algemene ledenvergadering 2016
Geen opmerkingen, goedgekeurd.

Verslag mededelingen secretariaat 2016
Geen vragen n.a.v. het verslag

Verslag van de penningmeester 2016
 De balans en exploitatierekening worden 
door Bert toegelicht. Er zijn geen bijzon-
derheden. Fokdag is verhoudingsgewijs 
nog steeds een hele grote post. Locatie is 
vrij duur en daar komen de kosten van de 
catalogus bij. Uiteraard wordt er wel iets 
terugverdiend door de kosten kopnum-
mers en de verkochte catalogi, maar dit 
weegt niet op tegen de kosten. 

Verslag Kascontrole commissie 2016
Monique de Jong en Henk Jan v.d. Bijl heb-
ben kascontrole gedaan. De veslaglegging 
wordt goedgekeurd. Kascontrolecommissie 
levert decharge aan de penningmeester 
Bert Driessen. 

Benoemen kascontrolecommissie 2017
Monique doet de kascontrolecommissie 
inmiddels 2 jaar en stopt dus. Henk Jan 
blijft in de kascontrolecommissie voor het 
nieuwe jaar. Corné Veldjesgraaf gaat hem 
daarbij helpen voor 2017. 

Reserve voor de kascontrolecommissie is: 
Gerard Lokhorst

Begroting 2017
•  Begroting wordt toegelicht en goedge-

keurd. Toelichting over de fokdag toena-
me kosten door de voorgestelde aanschaf 
van de kopnummers. We willen een 
eigen set met kopnummers aanschaffen. 
Er is hiervoor een offerte gevraagd omdat 
het bijtijds verkrijgen van de kopnum-
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mers voor de fokdag vanuit Drachten 
(KFPS) elk jaar weer een uitdaging blijkt. 
Ook het elders lenen (bijv. de Nieuwe 
Heuvel ),is niet echt een succes (risico 
op missen/ beschadiging). We willen ze 
daarom graag in eigen beheer en stellen 
voor deze aan te schaffen. 

•  Leden akkoord met aanschaf om en nabij 
€1400,- De kopnummers zullen besteld 
worden zodat we ze ruim voor de fokdag 
binnen hebben. 

•  Tevens zijn de kosten voor de opzet van 
een nieuwe website in de begroting 
opgenomen. Deze kosten worden echter 
door de verminderde periodieke kosten 
terugverdiend. 

Vaststellen contributie 2017
Het voorstel, om gezien de financiële jaar-
rekening en begroting zoals besproken is, 
de contributie hetzelfde te laten, wordt 
overgenomen. Dat betekent € 25,- euro 
per jaar bij automatische incasso en anders 
€30,- euro per jaar. 

Website
Een voorbeeld van hoe de nieuwe website 
eruit kan komen te zien wordt door Han-
neke getoond evenals een vergelijk van de 
kosten van de oude en nieuwe website. 

Waarom een nieuwe website? Eenvoudiger 
in onderhoud, gebruikersvriendelijker, niet 

meer afhankelijkheid van één partij voor 
wijzigingen, nieuwe look en feel/ frisser 
uiterlijk en bovenal ook goedkoper. 

Waar de website nu ruim 400 euro per 
jaar kost, gaat de nieuwe website naar 
zo’n 85 euro per jaar. Eenmalig kost het 
ombouwen 600 euro. Oftewel binnen 2 
jaar kunnen wij de initiële kosten hebben 
terugverdiend. 

Het voorstel om door te gaan met de ont-
wikkeling van de nieuwe website wordt is 
akkoord en wordt overgenomen.

Activiteiten 2017
Afgelopen jaar zijn uiteraard de reguliere 
activiteiten georganiseerd zoals de fokdag, 
de selectie Pavo/Fryso op de fokdag, de 
dressuurwedstrijden indoor en de selec-
tiewedstrijden. Maar te weinig andere 
activiteiten aangezien het ons ontbreekt 
aan capaciteit. We zoeken nog steeds 
iemand die dit gaat organiseren…… Eigen-
lijk de leukste functie binnen ons bestuur, 
maar deze moet nog wel ‘even’ ingevuld 
worden. 

Bestuursverkiezing
Bert is aftredend en niet herkiesbaar
Exact vandaag reactie als penningmeester 
Bianca Bolognese (Almere), consultant 
financiële bedrijfsvoering bij de gemeente 

Buitenleven fotografie
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sociale werken Almere. Zij stelt zich voor 
en wordt aangenomen als penningmees-
ter. Bert gaat zorgen voor de overdracht. 
Wij bedanken Bert voor zijn inzet en goede 
zorgen in de afgelopen jaren. 

Rondvraag
Er wordt nog even nagepraat over het on-
derwerp waar we mee begonnen: commu-
nicatie vanuit het KFPS richting de leden 
en de verschillende fokverenigingen, maar 
besloten wordt dat dit onderwerp inder-
daad aan de orde moet worden gebracht 
hetzij via de regiovergadering, danwel via 
de ledenraad. 

Sluiting/pauze en aansluitend de 
Friesian Talent Cup
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/
haar aanwezigheid en stelt voor met het 
volgende interessante programmaonder-
deel te starten onder leiding van Jolanda 
Slootjes (jurylid KFPS). 

Zij licht op enthousiaste wijze toe hoe de 
beoordeling van de jonge driejarige friese 
dressuurtalenten verloopt. De Friesian 
Talent Cup is dé competitie voor driejarige 
Friese paarden met dressuuraanleg. Waar 
let de jury op en wat vinden zij belangrijk 
om terug te zien in de presentatie. 

Wat wordt er precies gevraagd van deze 
jonge paarden? En wat is het verschil met 
de dressuur(aanleg) en de beoordeling 
daarvan vergeleken met de wat oudere 
paarden. En misschien nog belangrijker, 
wat is het belang hiervan voor de fokkerij 
en de impact op de ontwikkeling van het 
jonge Friese paard. 

We hebben eerst gezamenlijk gekeken 
naar de manier van beoordelen en kunnen 
daarna dit toegelicht zien en zelf meedoen 
met 2 ‘echte’ paarden in de bak van de 
Nieuwe Heuvel. Erg leuke interactieve ses-
sie na deze vergadering. 

Fokvereniging Het Friesche Paard 
Midden Nederland gaat stoppen met de 
organisatie van de indoorwedstrijden bij 
De Utrechtse Manege. Deze gezellige 
wedstrijden zijn jarenlang met veel 
enthousiasme georganiseerd, maar wegens 
verschillende redenen komt daar nu helaas 
een einde aan.

Het aantal inschrijvingen voor deze 
wedstrijden loopt enorm terug, waardoor 
het moeilijker wordt om uit de kosten 
te kunnen komen. Daarnaast neemt de 
deelname met paarden van een ander 
barok ras dan de Fries de overhand.

Belangrijker nog is dat de deelname van 
leden van de fokvereniging aan deze 
wedstrijden zeer gering is, waardoor de 
organisatie hiervan haar oorspronkelijke 

doel voorbij gaat en de inspanningen hier 
niet meer tegenop wegen.

Daarnaast is gebleken dat de organisatie 
van de selectiewedstrijd(en) in Lunteren 
voor Alrako KFPS Kampioenschap Dressuur 
in Kootwijk teveel is voor 1 bestuurslid. 
Daarom is de organisatie van deze 
selectiewedstrijd uit handen gegeven en 
wordt met ingang van 2018 georganiseerd 
door RV De Nieuwe Heuvel. Meer info 
over de selectiewedstrijden voor het 
kampioenschap is te vinden op www.
dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl. 

Daarom is besloten dat de fokvereniging 
zich gaat richten op het organiseren 
van andere activiteiten, waar meer 
belangstelling van leden voor is. Wij hopen 
jullie daar dan ook weer te zien. 

Dressuurcommissie
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Oproep algemeen bestuurslid
Na vier jaar zal Bloem Visser tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering op donderdag 22 
maart 2018 aftreden als algemeen bestuurs-
lid van de Fokvereniging. Daarom zijn wij op 
zoek naar iemand die haar bestuursfunctie 
wil overnemen.

Wat verwachten wij van haar 
opvolg(st)er?
•  Passie voor het Friese paard
•  Affiniteit met dressuur
•  Enig organisatorisch talent
•  Ideeën en initiatief m.b.t. het organiseren 

van activiteiten
•  Beschikking over eigen vervoer

Wat zijn de taken? 
•  Het helpen bedenken en organiseren van 

activiteiten (denk hierbij aan bijvoorbeeld 
een buitenrit, clinic, lezing, etc.) voor onze 
leden

•  Assisteren bij de organisatie van de jaarlijkse 
fokdag

•  Op de fokdag zelf zal je de stamboekru-
briek PAVO/Fryso Bokaal leiden, ben je aan-

spreekpunt voor de vrijwilligers en fungeer 
je als “vliegende keep”

•  Aanwezigheid bij de bestuursvergaderin-
gen van de vereniging 

•  Zitting nemen in de commissie van het Al-
rako KFPS Kampioenschap Dressuur (circa 
zes vergaderingen per jaar in Heerde en 
assisteren tijdens het kampioenschap zelf in 
Kootwijk)

De tijdsinvestering voor deze functie be-
draagt ongeveer 40 uren op jaarbasis, dit 
is inclusief alle vergaderingen. Daarnaast 
een zaterdag in juli voor de fokdag en een 
zaterdag in september voor het Alrako KFPS 
kampioenschap dressuur. 

Ben je enthousiast en zie je het zitten om 
met de overige bestuursleden te gaan sa-
menwerken? Of ken je iemand die zich graag 
middels de functie van algemeen bestuurslid 
voor onze vereniging zou willen inzetten? 
Mail dan naar secretariaatfrieschepaardmn@
gmail.com

Vacatures fokvereniging

Activiteiten
Beste leden, het is alweer 2018. Aan de 
winter komt langzaam een einde en het 
mooie weer komt er weer aan. Hoogste 
tijd om weer met onze leden een gezellige 
buitenrit te gaan organiseren (medio mei – 
juni ). Samen met je paard, andere leden en 
liefhebbers van Het Friesche Paard, onder de 
man of aangespannen, lekker ontspannen 
door prachtige bossen, uitgestrekte heide en 
velden rijden en na afloop genieten van een 
heerlijke  lunch/high-tea.

Lijkt het je leuk om deel te gaan nemen aan 
deze buitenrit ? Houdt facebook en onze 
website in de gaten voor nadere informatie.

Buitenleven fotografie
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Agenda 2018
De gezamenlijke activiteiten die 
georganiseerd worden door verschillende 
fokverenigingen zetten wij zo snel mogelijk 
op de website en op onze Facebook. Houd 
deze dus in de gaten, zodat je niets mist!

22 maart 2018: Algemene 
ledenvergadering
Locatie: De Nieuwe Heuvel
Veenstraat 1(ingang Goorsteeg 25), 6741 EC 
in Lunteren (Gld) 
Tel. 0318-483933
Deur open: 19:30 uur, 20:00 uur aanvang 
vergadering 

15 mei 2018 regiovergadering 
Locatie: Buitenlust Voorthuizen BV
Hoofdstraat 89
3781 AC Voorthuizen
telefoon: (0342) 47 13 63

26 mei 2018: Stamboekkeuring 
Midden-Nederland en aansluitend VB-
Hengstenkeuring
Locatie: De Nunspeetse Ruiterclub, Wezen-
land 39, 8071 SZ Nunspeet
Aanvang 9.00 uur

9 juni 2018: Selectie dressuurwedstrijd
Locatie: De Nieuwe Heuvel in Lunteren

14 juli 2018: 45e fokdag
Locatie: Paardensportcentrum Gert van den 
Hoorn, Asselseweg 35, 3775 KV Kootwijk

31 augustus 2018: Veulenkeuring 
bij Gebr. Van Manen te Ede
Aanvang: 13.00 uur

12 september 2018: Veulenkeuring 
bij De Nieuwe Heuvel te Lunteren
Aanvang: 13.00 uur

22 september 2018:  
Dressuurkampioenschap 
Locatie: Paardensportcentrum Gert van den 
Hoorn Kootwijk

13 oktober 2018: Stamboekkeuring 
Midden Nederland
Locatie: De Nunspeetse Ruiterclub, 
Wezenland 39, 8071 SZ Nunspeet
Aanvang 9.00 uur

Buitenleven fotografie


