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Enthousiaste Fjordenhouders in Friesland
Op een zonnige en warme dag vertrokken we naar het noorden van ons land om daar twee fanatieke Fjordenfamilies te bezoeken. 

Brant en Sytske de Vries (beiden 
65) wonen in Langezwaag in een 
grote boerderij met erf en weilan-
den en hebben al vele jaren Fjor-
denpaarden. Het eerste paard 
kwam 28 jaar geleden in hun 
bezit, dat was de merrie Bengta, 
welke ze op 2-jarige leeftijd kre-
gen van vader De Vries, omdat 
hij het wel een mooi paard vond, 
maar het eigenlijk niet zijn inte-
resse had. Het fokken met dieren 
zat al wel in de familie. Vroeger 
werd er met geiten en schapen 
gefokt en met enkele KWPN-
ers, met deze laatste wordt nog 
steeds gefokt. Sytske de Vries 
heeft altijd actief paard gereden 
en zij hebben bij hun KWPN-ers 
twee goedgekeurde hengsten 
gefokt (Olvert en Valblak). Na 
hun trouwen kwam het eerste 
Fjordenpaard. De familie heeft 
deze Fjord gehouden en al 3 
generaties lang genieten ze van 
dit paard. De kinderen De Vries 
gingen allemaal paardrijden, 
Grytstje (37) Tryntsje (35) en Tyt-
sje (34). Zij zijn als jeugdruiter 
begonnen, eerst allemaal op de 
kleine pony’s die de familie had 
en daarna schoven ze door naar 
hun Bengta. Op de ponyclub 
werd dit paard dus jarenlang 
ingezet en gebruikt voor allerlei 
verschillende doelen. Nu zijn de 
kleinkinderen aan de beurt.

Is het fokken met de Fjor-
denpaarden een bewust 
keuze van deze familie? 
De merrie Bengta B-04, geboren 
in 1981, maakt nu al 28 jaar 
uit van deze familie. De huidige 
paardenstapel van de familie 
De Vries bestaat uit kinderen en 
kleinkinderen van deze Elitemer-
rie. De merrie heeft het dus erg 
ver weten de schoppen in haar 
paardenleven, want het Elite-
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schap behaal je niet zomaar. 
Het eerste mooie resultaat van 
haar was op de premiekeuring 
in Hemrik, waar ze op 2-jarige 
leeftijd gelijk het Reserve Kam-
pioenschap behaalde. De mer-
rie Bengta heeft als vader Hjerter 
Kneagt I-27 en haar moeder is 
Jeannyfer HB128. Bengta heeft 
een heel eigen karakter, het is 
zeker geen sul, maar dit karakter 
maakt haar waarschijnlijk ook zo 
passend bij deze familie. Daar-
naast is zij een zeer goede fok-
merrie, want zij heeft 17 veulens 
ter wereld gebracht. 

Natuurlijk is er bewust een keuze 
gemaakt om met deze merrie te 
fokken, ze beschikt over een ras-
typische uitstraling, hard been-
werk en een goed karakter. Dit 
alles is zeer belangrijk als een 
paard wordt ingezet voor de 
fokkerij. 
Bengta werd Elite merrie, wat 
aangeeft dat zij een zeer goede 
fokmerrie en gebruikspaard is. 
Met 17 nakomelingen, waarvan 
5 hengst- en 12 merrieveulens, 
heeft zij tevens het Keurschap 
weten te behalen, wat aangeeft 
dat een merrie goed vruchtbaar 
is. Daarnaast werden haar na-
komelingen regelmatig op de 
premiekeuringen uitgebracht 
en behaalden ook zij goede re-
sultaten. Een zestal nakomelin-
gen van deze merrie heeft het op 
de keuringen en in de verrich-
tingen zo goed weten te doen, 
dat zij alle Sterpaarden werden. 
Dit geeft toch weer de kwaliteits-
graad aan binnen het Ned. Fjor-
denpaarden Stamboek. Paarden 
die deze kwalificatie behalen, 
zijn in het exterieur goed en be-
schikken over rastype, een func-
tionele lichaamsbouw met goed 
en solide beenwerk met vlotte 

gangen. Daarnaast moeten zij 
bij de verrichtingsproeven ook 
goede resultaten behalen, met 
minimaal een A-certificaat voor 
de zadel-, trek- of menproef. De 
merrie Bengta geeft zeker haar 
gebruiksvriendelijke karakter 
door en dit resulteerde in certifi-
caten met goede cijfers voor de 
gangen en het algemene gebruik 
voor haar nakomelingen.

De keuze voor een bepaalde 
hengst voor de merrie was 
vroeger niet zo gemakkelijk als 
nu. Vroeger zat je in een vast 
rayon en daarbinnen werkte een 
hengstenhouder met zijn heng-
sten. Nu zijn deze regels verval-
len en door de beschikking over 
paardentrailers, vervoeren we 
onze paarden waar we maar heen 
willen. Ondanks dat blijft familie 
De Vries nog steeds bij dezelfde 
hengstenhouder, J. Kemkers uit 
Roderesch. Hij beschikt vaak over 
twee hengsten van de Stichting 
“Het Hengstenfonds” en deze  
sluiten goed aan bij de keuze die 
de familie maakt voor hun mer-
ries. De eerste successen kwamen 
met de hengst Tunfeld. Een mooie 
typische Fjordenhengst, met een 
goed karakter. Daar werd Jefke 
J-02 mee gefokt, helaas hebben 
ze deze merrie niet lang gehad. 
Ook de hengst Myrstein was voor 
hen een goede keuze, een sterke 
hengst welke veel in zijn mars had 
qua beweging. De merries Odil 
en Ruth zijn daarvan het meest 
bekend. De merrie Odil heeft 
al heel wat kampioenschappen 
op haar naam staan en Ruth is 
als jong paard verkocht naar de 
USA. 
Nu wordt er met de jongere gen-
eratie paarden gefokt en dat zijn 
drie dochters van Bengta: Sanne 
v. Gardar, Ustinka v. Lestor en 

Vrouke v. Holmar. Deze merries 
zijn alle vorig jaar gedekt en het 
eerste veulen is al geboren, Hoite 
van de merrie Vrouke, een dap-
per en wijs hengstveulen met veel 
bot. Hoite en de te verwachten 
veulens hebben allemaal Karant 
I-95 als vader. Bewust is er voor 
deze hengst gekozen om zijn 
mooie houding en goede bewe-
gingen, wat hopelijk een positief 
effect heeft op de komende ge-
neratie. De samenwerking tussen 
hengstenhouder en merriehouder 
verloopt goed, de hengstenhou-
der kent de te dekken merries, is 
vertrouwd met de paarden van 
de familie, geeft goede adviezen 
en is ‘een echte paardenkenner’. 

Naast het fokken worden alle 
paarden ook ingezet in het werk. 
De merrie Bengta zelf behaalde 
in 1986 een A-certificaat voor de 
zadelproef en een jaar later een 
A-certificaat voor de menproef; 
daarnaast is zij M-dressuur en 
B-springen. De jongere genera-
tie paarden waar nu mee gefokt 
wordt, is naast Model en Ster ook 
allemaal Prestatie. Dat wil zeggen 
dat zij in het werk, onder het za-
del en aangespannen, goede 
verrichtingen hebben afgelegd. 
De merrie Sanne heeft inmiddels 
zes veulens gehad en daarvan is 
Aike v. Reitze Modelruin en Britt 
v. Reitze Stermerrie. Daarnaast 
behaalde Sanne zelf een A-cer-
tificaat voor de zadel- en men-
proef en is zij L-dressuur, B-sprin-
gen en Z-mennen Fjordsport. De 
familie omschrijft Sanne als een 
‘werkfjord’, wat breed in de borst 
en wat kort in het voorbeen. Dit 
echter staat haar werk als men-
paard totaal niet in de weg, want 
zij heeft al vele goede resultaten 
weten te behalen.
De merrie Ustinka v. Lestor is een 
Keurmerrie met zes nakomelin-
gen en zij is naast Model en Ster 
ook Prestatiemerrie, door een 
A-certificaat voor de zadel- en 
menproef. Daarnaast behaalde 

zij M-dressuur en L-springen 
Fjordsport.
Haar dochter Dagmar v. Balony 
is een Modelmerrie met een AA-
certificaat voor de zadelproef 
met 97 punten, een uitstekend 
resultaat.
De merrie Vrouke v. Holmar is 
ook een Keurmerrie en daarnaast 
Model, Ster en Prestatiepaard. Dit 
laatste heeft zij weten te behalen 
met een AA-certificaat voor de za-
del- en menproef. Bij Fjordsport 
wist zij L-2 dressuur en L-springen 
te behalen. Vrouke heeft inmid-
dels twee predicaat-nakomelin-
gen en dat zijn de Modelruin Abe 
v. Reitze en de Stermerrie Colinda 
v. Balony.
Zo zijn deze merries hard op 
weg om in de toekomst ook het 
Eliteschap in de wacht te slepen. 
Nog een aantal nakomelingen 
voor het preferentschap en dan 
is het zo ver. Preferent wil zeggen 
dat nakomelingen van deze 
paarden op de premiekeuring 
een 1ste premie moeten halen en 
daarnaast minimaal een B-certi-
ficaat voor de verrichtingsproe-
ven, zodat deze paarden Model 
worden.

Resultaten van de paarden 
zijn belangrijk!!
Vele paarden van deze fami-
lie gaan jaarlijks naar de pre-
miekeuring en daarnaast worden 
ze onderworpen aan verrich-
tings- en Fjordsportproeven. Door 
hieraan deel te nemen kan de 
kwaliteit van de paarden worden 
beoordeeld en kunnen paarden 
in steeds hogere kwaliteitsgrada-
ties worden ingedeeld. Met het 
afleggen van de proeven kan 
zeker het karakter, de gewillig-
heid en werklust van de paarden 
worden beoordeeld. Daarnaast 
zijn de basisgangen en het tem-
perament ook toetsbaar. Dit is 
belangrijk als je goede paarden 
wilt fokken om daar later weer 
mee door te fokken, of om deze 
te gebruiken.

Het alfabet met de veulennamen 
is bij familie De Vries al rond 
geweest. Het eerste veulen was 
Hjalmar v. Yerxes en het veulen 
wat nu in de wei rondspringt is 
Hoite v. Karant. 

Zien we een groot verschil 
in al deze jaren van de 
fokkerij en het gebruik?
Het fokken van Fjordenpaarden 
blijft gelijk en het gebruik ervan 
breidt zich uit. Naast het vroegere 
werkpaard worden Fjorden-
paarden nu vaak ingezet als 
recreatiepaard of als sportpaard 
bij het rijden onder het zadel 
en aangespannen. Vandaar dat 
ook twee paarden van de fami-
lie regelmatig op wedstrijden te 
vinden zijn. De jonge merrie Co-
linde werd vorig jaar op 4-jarige 
leeftijd Kringkampioen, omdat zij 
de meeste vordering tijdens de 
wedstrijden had laten zien. Dit 
zijn wedstrijden waar alle rassen 
aan meedoen en dus ook sport-
paarden. Ook de merrie Sanne 
heeft al een goede reputatie als 
een mooie verschijning als men-
paard.

Dus wat is dan het toe-
komstbeeld van deze Fjor-
denpaarden?
De gehele familie vindt dat dit 
ras zo moet blijven als het is. Pro-
moten van dit ras is goed, want 
het is zeker geschikt voor vele 
takken van sport waar het nu nog 
weinig bekendheid heeft. Moeten 
er dan aanpassingen komen aan 
de Fjordenpaarden om ze bruik-
baar te houden? Het paard mag 
iets meer schoft hebben, met een 
wat langer voorbeen en een iets 
makkelijker kaak/hals-aanslui- 
ting en daarom is ook nu de 
keuze op de dekhengst Karant 
gevallen. Hij heeft veel uitstraling 
en souplesse en dit zal een posi-
tieve aanvulling op hun paarden 
geven.
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SCHEMA PREMIEKEURING 2011
Vrouwenpolder  25 juni
Panningen  23 juli 
Oldeberkoop  27 juli  
Texel   28 juli  
Barendrecht  30 juli   
Hardenberg  04 augustus
Spoordonk  13 augustus
Wijk bij Duurstede  18 augustus
Lisse   20 augustus
Vorden   24 augustus
Onstwedde  27 augustus
Rolde    10 september
Beekbergen  17 september
Roden   24 september
Hoenderloo  15 oktober   Centrale Keuring 
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Gratis
verkooplijst
verkrijgbaar.

Fjord-sport 2011
Midden Nederland  21 mei  diploma/wedstrijd
Ter Heijden  28 mei  diploma/wedstrijd
Hoenderloo  29 mei  diploma rijden
Haringhuizen  18 juni  diploma /wedstrijd
Vrouwenpolder  25 juni  diploma rijden/best gereden comb.
Hoornsterzwaag  25 juni  diploma wedstrijd
Hoenderloo  03 juli    kampioenschap
Spoordonk   13 augustus diploma dressuur
Wijk bij Duurstede  18 augustus diploma/best gereden comb.
Vorden   24 augustus diploma/best gereden comb.
Rolde    10 september best gereden comb.
Roden   24 september best gereden comb.
Ridderkerk  25 september diploma /wedstrijd/clinic
Hoenderloo  16 oktober SGW
Hardenberg  22 oktober diploma/wedstrijd ABOP oefen
Hoorsterzwaag  29 oktober diploma/wedstrijd
Hoenderloo  nov/dec  diploma op ABOPdag

Familie de Vries met links de merrie Ustinka, midden de oude Bengta en rechts Sanne.


