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Aangifteformulieren Fokdagen 2019 
 

Beste leden,       

Hierbij ontvangt u alle informatie over onze fokdagen 

2019, alweer de 68ste editie, die opnieuw in 

samenwerking met de Hynstedagen Tytsjerksteradiel zullen worden gehouden van donderdag 18 juli 

tot en met zaterdag 20 juli 2019 op het terrein aan de Joute van der Meerweg te Sumar 

(Sumarreheide). De inschrijving sluit definitief op 14 juni 2019. In verband met het tijdig 

samenstellen van de catalogus kunnen aangiften of wijzigingen die na deze datum binnenkomen niet 

meer worden geaccepteerd. 

Met vriendelijke groet, Emma Spoelstra (Secretaris Ta it Bihâld) 

Programma Fokdagen 2019 
 

Donderdag 18 juli 2019 

Keuringsrubrieken Gebruiksrubrieken 

Geen Selectiewedstrijd Alrako KFPS Kampioenschap 
Dressuur 

Dressuur Recreatief (Rubriek 15) 

 

Vrijdag 19 juli 2019 

Keuringsrubrieken Gebruiksrubrieken 

Hengstveulens (Rubriek 1) Selectiewedstrijd KFPS Outdoor Mencompetitie 

Merrieveulens (Rubriek 2) Mennen Recreatief (Rubriek 16) 

4 jr. e.o. Veulenboekmerries (Rubriek 5) Tuigen onder het zadel (Rubriek 19) 

4 jr. e.o. Stamboekmerries (Rubriek 7) 

3 jr. e.o. Veulenboekruinen (Rubriek 12) 

4 jr. e.o. Stamboekruinen (Rubriek 13) 

4 jr e.o. Sterruinen (Rubriek 14) 

 

Zaterdag 20 juli 2019 

Keuringsrubrieken Gebruiksrubrieken 

Entermerries (Rubriek 4) Bestgaand Rijpaard Merries en Ruinen/Hengsten 
(Rubriek 18a & 18b) 

Twentermerries (Rubriek 5) Bestgaand Tuigpaard 
Merries en Hengsten/Ruinen & Selectie 
Pavo/Fryso Bokaal (Rubriek 17a & 17b) 

3 jr. Veulenboekmerries (Rubriek 6) 

4,5,6 jr. Stermerries (Rubriek 8) 

7 jr. e.o. Stermerries (Rubriek 9) 

Kroonmerries (Rubriek 10) 

Modelmerries (Rubriek 11) 
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Aanmelden Keuringsrubrieken 
 De veulens en paarden kunnen op drie manieren worden aangemeld, digitaal via de KFPS-

website, via onze eigen website of via bijgaand aanmeldformulier. Aanmelden moet vóór 14 

juni 2019! 

Digitaal aanmelden kan op de website www.kfps.nl via Mijn KFPS of op onze eigen website 

www.taitbihald.nl. 

Schriftelijk aanmelden kan door onderstaand(e) aanmeldformulier(en) in te vullen en op te 

sturen naar Ta it Bihâld, G.W. Navislaan 3, 9251 GE Burgum of te mailen naar 

info@taitbihald.nl.  

 Elk paard dient afzonderlijk te worden aangegeven. 

 Alle stamboekpapieren moeten bij inschrijving op naam van de betreffende eigenaar staan.  

 Bij afmelding(en) in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum wordt keuringsgeld in 

rekening gebracht. Indien er uiterlijk 2 werkdagen na de keuring een geldige 

dierenartsverklaring wordt ingeleverd bij het stamboek zal er geen keuringsgeld in rekening 

worden gebracht. 

 Niet-leden van Ta it Bihâld kunnen ook veulen(s)/paard(en) aanleveren voor 

keuringsrubrieken. De kosten bedragen €25,- per paard. 

 U ontvangt voor de keuring een catalogus met factuur, deze dient u voor de 

keuringsdatum te voldoen! 

 De paarden komen in aanmerking voor een premie en worden op tal gezet, uw paard 

kan doorverwezen worden naar de centrale keuring. Uw paard komt NIET in 

aanmerking voor de kampioenskeuring van Ta it Bihâld. 

 Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw 

gegevens voor publicatie in programma en website. 

 Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het maken van foto’s tijdens de fokdagen en 

het gebruik hiervan op onze website, facebook en andere promotionele doeleinden. 

 Voor het volledige keuringsreglement kijkt u op de website www.kfps.nl.  

A.K.W. Douma Prijs (voor de beste 3-jarige merrie) 
Op vrijdag 27 februari 2009 overleed Age Douma op 76 jarige leeftijd. Jarenlang was hij skriuwer 

(secretaris) en maar liefst 36 jaar omroeper op onze fokdag. Hij was erelid van onze vereniging en 

kreeg na afscheid als omroeper de Ta it Bihâld erespeld. A.K.W. Douma heeft onze vereniging een 

legaat achtergelaten. Voor ons reden om jaarlijks stil te staan bij wat A.K.W. Douma voor onze 

vereniging heeft betekent in de vorm van het beschikbaar stellen van een speciale ‘A.K.W. Douma 

Prijs’ voor de beste 3jarige merrie. 

Jasper Bokaal (voor beste hengstveulen) 
Jasper 366, wie kent hem niet? In 1998 goedgekeurd en nog steeds één van de populairste 

dekhengsten van het KFPS. Een unieke dekhengst en afkomstig uit het fokgebeid van Ta it Bihâld. 

Gefokt en nog steeds in eigendom van de familie Wijma uit Jislum. Om dit geweldige paard als 

fokvereniging te eren wordt dit jaar opnieuw de unieke ‘Jasper Bokaal’ uitgereikt aan het beste 

hengstveulen op de fokdag! 

http://www.kfps.nl/
http://www.taitbihald.nl/
mailto:info@taitbihald.nl
http://www.kfps.nl/
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Informatie Gebruiksrubrieken 
Aanmelden voor de gebruiksrubrieken is mogelijk wanneer ruiter/amazone zelf lid is van de 

fokvereniging of wanneer de eigenaar van het betreffende paard lid is van de fokvereniging. Dit met 

uitzondering van de selectiewedstrijden, hier kunnen alle KNHS geregistreerde combinaties zich voor 

aanmelden. 

Selectiewedstrijden Dressuur & Mennen 

Op donderdagmiddag en avond wordt de selectiewedstrijd voor het Alrako KFPS Kampioenschap 

Dressuur (www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl) verreden. Deelnemers kunnen zich vóór 11 

juli digitaal aanmelden via MijnKNHS (let op: voor selectierijders het vakje selectie aanvinken!). Voor 

vragen dressuur@taitbihald.nl. Op vrijdag wordt de selectiewedstrijd voor de KFPS Outdoor 

Mencompetitie (www.kfpssport.nl) verreden. Deelnemers kunnen zich vóór 12 juli aanmelden via via 

MijnKNHS (let op: voor selectierijders het vakje selectie aanvinken!). Voor vragen 

mennen@taitbihald.nl.  

Dressuur & Mennen Recreatief 

‘Dressuur Recreatief’ wordt donderdagmiddag verreden tijdens de selectiewedstrijd dressuur. 

‘Mennen Recreatief’ wordt vrijdagochtend verreden tijdens de selectiewedstrijd mennen. Deelname 

aan deze rubrieken is voorbehouden aan beginners/recreanten zonder wedstrijdervaring en 

wedstrijdrijders met jonge paarden. Er is bij de dressuur de mogelijkheid om een BB of een B proef te 

rijden, bij het mennen wordt een B proef verreden. 

Tuigen onder het Zadel 

De rubriek ‘Tuigen onder het zadel’ wordt vrijdagavond tijdens het concours van de Hynstedagen 

Tytsjersteradiel verreden. 

Bestgaand Rijpaard 

De ‘Bestgaand Rijpaard’ rubriek wordt zaterdag  verreden. Er wordt gestreden voor de zilveren 

zweep. De rubriek wordt verdeeld in merries en hengsten/ruinen en is bedoeld voor alle leeftijden.  

Bestgaand Tuigpaard / Pavo Fryso Bokaal Tuigaanleg 

De ‘Bestgaand Tuigpaard’ rubriek wordt zaterdag verreden. Er wordt gestreden voor de zilveren 

karwats door leden van Ta it Bihâld, niet-leden maken geen kans op deze prijs. De rubriek wordt 

verdeeld in merries en hengsten/ruinen en is bedoeld voor alle leeftijden. 4, 5 en 6 jarige paarden 

kunnen worden afgevaardigd naar de centrale keuring voor de Pavo Fryso Bokaal bij het behalen van 

65 punten of meer. 

Aanmelden voor de gebruiksrubrieken kan door vóór 14 juni onderstaand(e) aangifteformulier(en) in 

te vullen en op te sturen naar Ta it Bihâld, G.W. Navislaan 3, 9251 GE Burgum of te mailen naar 

info@taitbihald.nl of digitaal aan te melden via onze eigen website www.taitbihald.nl. 

  

http://www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl/
mailto:dressuur@taitbihald.nl
http://www.kfpssport.nl/
mailto:mennen@taitbihald.nl
mailto:info@taitbihald.nl
http://www.taitbihald.nl/
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Aangifteformulier Keuringen Ta it Bihâld 19&20 juli 2019 
Dit formulier vóór 14 juni 2019 opsturen naar: Ta it Bihâld, G.W. Navislaan 3, 9251 GE Burgum of 

mailen naar: info@taitbihald.nl. Paarden kunnen ook digitaal worden aangemeld op de website 

www.kfps.nl via MijnKFPS of via onze eigen website www.taitbihald.nl.  

 

Naam Paard   :………………………………………………………………. 

Registratienummer*  :………………………………………………………………. 

Geboortedatum en jaar :………………………………………………………………. 

Naam fokker/eigenaar :………………………………………………………………. 

Adres    :………………………………………………………………. 

Postcode + Woonplaats :………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  :………………………………………………………………. 

Emailadres   :………………………………………………………………. 

* Registratienummer veulen staat linksboven vermeld op het blauwe papier. 

Rubrieksnummer Keuringsrubriek 

 
 

 

 

Eenmalige Machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Koninklijke Vereniging “Het 

Friesch Paarden Stamboek” (KFPS) om een éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het KFPS. 

Naam    :………………………………………………………………. 

Adres    :………………………………………………………………. 

Postcode    :……………………………………………………………….  

Woonplaats   :……………………………………………………………….  

Rekeningnummer (IBAN) :………………………………………………………………. 

Plaats en datum   :………………………………………………………………. 

Handtekening   :………………………………………………………………. 

 

Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor publicatie 

in programma en website en het maken van foto’s tijdens de fokdagen en het gebruik hiervan op onze website, 

facebook en andere promotionele doeleinden. 

mailto:info@taitbihald.nl
http://www.kfps.nl/
http://www.taitbihald.nl/
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Aangifteformulier Gebruiksrubrieken Ta it Bihâld 18,19&20 juli 2018 
Dit formulier vóór 14 juni 2019 opsturen naar: Ta it Bihald, G.W. Navislaan 3, 9251 GE Burgum of 

mailen naar: info@taitbihald.nl. Paarden kunnen ook digitaal worden aangemeld via onze eigen 

website www.taitbihald.nl. 

 

Naam Paard   :………………………………………………………………. 

Geboortedatum en jaar :………………………………………………………………. 

Wedstrijd niveau  :………………………………………………………………. 

Naam fokker/eigenaar :………………………………………………………………. 

Adres    :………………………………………………………………. 

Postcode + Woonplaats :………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  :………………………………………………………………. 

Emailadres   :………………………………………………………………. 

Rubrieksnummer Gebruiksrubriek 

 
 

 

Voor Dressuur Recreatief:  B proef of  BB proef 

 

Naam Ruiter/Amazone :………………………………………………………………. 

Wedstrijd niveau:  :………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  :………………………………………………………………. 

Emailadres   :………………………………………………………………. 

 

Met uw aanmelding geeft u toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor publicatie 

in programma en website en het maken van foto’s tijdens de fokdagen en het gebruik hiervan op onze website, 

facebook en andere promotionele doeleinden. 

 

mailto:info@taitbihald.nl
http://www.taitbihald.nl/

