
Friese kampioenschappen 6,7 & 8 augustus 2015 te Harich 
 
Donderdag 6 augustus 
Wederom in de maand augustus werd dit jaar weer het FK voor paarden en pony’s te Harich 
verreden. Donderdags gingen de verenigingen het gevecht aan om de beste dressuur- en 
springresultaten van hun eigen vereniging te vergaren. Ook de vier- en zestallen reden voor het 
felbegeerde kampioenslint.  
 
De Molenwieken en Molenruiters hadden beide een team voor het verenigingskampioenschap.  
Het ponyteam bestond uit de combinaties: Jacobien Ferwerda, Pietrix de Vries, Natasja de Valk, 
Selina Faber en Iris Nijboer. Dit fanatieke meidenteam eindigde op een 7e plaats met 720 punten 
 
Het paardenteam bestond uit: (dressuur) Anke Marije de Vries, Janneke Olivier, Rianne de Groot, Ria 
van Wier. ( Springen) Oscar Brouwer, Nicky Kruyt, Gelbrich Jensma en Lieuwe Dijkstra.  
Door een hele spannende strijd met wisselende plaatsing tussenstanden werden de paarden 
uiteindelijk 3e met 757 punten.  Net 2 punten te kort om de reservetitel in de wacht te slepen.  
 
Ook deze dag werd er individueel gereden. Anke Marije de Vries mocht met haar Double Dutch 
overrijden in de klasse B. Het overrijden ging niet helemaal hoe het moest gaan volgens de amazone 
zelf. Toch zijn ze als 11e geëindigd met 62,00% (183/189) 
 
Dressuurprestaties individueel na 1 proef: 
Anke Marije de Vries, Double Dutch, B, 65,00% (195) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

Rianne de Groot, Femke Sonjaa Z, L1, 62,67% (188) 
 
Springen individueel: 
Anna Dijkstra, Cedelia, B, Uitsluiting 
Lieuwe Dijkstra, Twarres, B, foutloos, stijl 70 
 
Vrijdag 7 augustus 
Deze dag begon voor de pony’s de individuele prestaties voor dressuur en springen. 
Vele ponycombinaties kwamen aan de start van de Molenwieken. De ene combinatie had zijn succes 
en de andere combinatie moest zijn teleurstellingen verwerken en een plekje geven om snel te 
vergeten. 
 
Dressuur overrijden voor de Friese titel: 
De volgende combinaties mochten s’middags overrijden en hun kunsten nog een keer laten tonen 
aan de jury en nu wel voor het kampioenslint. 
Inge Zijlstra ging in de klasse B cat D van start met de super getalenteerde Stefan van de Wurgedijk. 
De punten logen er ook niet op. (187/192) 63,17% en een prachtige 4e plaats.  
In de M2/D mocht Anke Marije de Vries met haar mooie pony Orchid’s Exel ook overrijden en met 
het mes dwars in de mond ging ze voor haar 11e Friese zege. Dit werd nu een reserve titel met goede 
punten.  Maar liefst 64,17% ( 189/196) en een ticket voor de Nederlandse kampioenschappen.  
 
Dressuurprestaties na 1 proef: 
Annette Herrema, Niander, B/C, 57,33% ( 172/172) 
Liv van der Haring, Kimarin, B/D, 58,33% ( 175) 
Inge Zijlstra, Steffen van Wurgedijk, B/D, 63,33% (190) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

Janna de Boer, Femke, B/E, 64,00% (192) 
Jacobien Ferwerda, Robins Son, B/E, 59,33% (178) 
Lisl Miedema, Armani, L1/E, 62,00% (186) 



Iris Nijboer, Noordenveld’s Max, L1/D, 58,00% (174) 
Marieke Goodijk, Terra Nova Zaíre, L2/E, 57,50% (174/171) 
Natasja de Valk, Sulaatik’s Vanilla Touch, M1/C, 58,17% (173/176) 
Anke Marije de Vries, Orchid’s Exel, M2/D, 61,33% (188,180) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

 

Springen: 
De jongste telg Pietrix van familie de Vries uit Cornjum ging in de klasse L/B van start met de snelle 
Murdock. Dit tweetal had beide manches foutloos gesprongen maar in de barrage een paar 
strafpunten. Met deze foutjes nam ze toch maar even de reserve titel van Friesland mee naar huis.  
In de M/C reed Pietrix ook met Toran mee en hier hadden ze eerste manche 0 fout, tweede manche  
kwam helaas de bel in het spel voor hen.  
In het Z/D kwam Hanna de Vries met twee pony’s aan de start. Met Surprise foutloos en in de 
tweede manche en paar pechfoutjes. De pony Balthazar was deze dag met zijn amazone niet echt in 
hun element en dit resulteerde helaas tot uitsluiting. 
 
Zaterdag 8 augustus 
Net zoals de dagen ervoor was deze dag ook weer goed van temperatuur. Vroeg in de ochtend 
kwamen de trailers en vrachtwagens aan op het terrein van Harich om ook op de laatste dag van 
deze mooie kampioenschappen voor de kampioenszege te gaan. 
 
Dressuur: 
Bij de paarden was Hergen van Hall met zijn Carrera goed op dreef. Hergen stond in de eerste proef 
aan kop en deze positie kon hij na het overrijden van zijn tweede proef vasthouden. M.a.w. Hergen 
en Carrera zijn Frieskampioen Z2 dressuur. De punten waren mega hoog. Met een gemiddelde van 
73,75% (70,87%/ 76,62%)  was hij ver weg de beste en zelfs  4,74% meer dan de reservekampioen.   
Carrera en Hergen hebben tevens een ticket voor de Nederlandse kampioenschappen die in 
september zullen plaatsvinden te Ermelo. 
 
Wies Zwanikken had zich als 5de geplaatst in de eerst proef met haar Jazz nakomeling Escapado. De 
combinatie had maar liefst 195 en 194 punten. Bij het overrijden waren de jury’s het niet echt eens 
met elkaar en dit zorgde voor een heel groot verschil in de punten en dat waren wel 18 punten. Het 
uiteindelijke resultaat was een 8e plaats met 62,33% (178/196) 
 
Rianne de Groot  wist zich met Frida Anna Z. ook te plaatsen voor het middagprogramma. Het 
resultaat was goed voor een 6e plaats met 63,50% (192/189). Bij het overrijden zijn Rianne en haar 
zwarte parel geëindigd op een 10e plaats met 63,17% (192/189). Een hele beste prestatie voor deze 
combinatie want in de klasse L2 waren toch degelijke en zeer sterke combinaties aanwezig.  
 
Dressuurresultaten na 1 proef: 
Rianne de Groot, Frida Anna, L2, 63,50% (192/189) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

Tim Kruyt, Hiske vd Fabiennehoeve, L2, 60,00% (181/179) 
Sandra Siderius, Elzumara, M1, 62,50% (184/191) 
Gesina Bijland, Hbh Blitzer, M1, 55,00% (166/164) 
Ria van Wier, Bellefee, M1, 61,50% (187/182) 
Patty Hartman, Douwe vd Hiltsjemuoiswalden,  M1, 60,00% (183/177) 
Wies Zwanikken, Escapado, M2, 64,83% (195/194) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

Marsja Dijkman, Alfvera Fan’e Beijemastate, Z1, 61,18%(208/208) 
Hergen van Hall, Carrera, Z2, 67,79%(230/231) Mocht overrijden voor de Friese titel. 

 
 

 
 



 
Springen: 
Dit jaar waren en maar een paar springcombinaties van de Molenruiters op het FK aanwezig. Nicky 
Kruyt wist zich met Elvenfee op de 7e plek te plaatsen.  Oscar Brouwer had een keurige foutloze 
ronde tijdens zijn eerste rit. Helaas werd er in de 2de manche een paar springfouten gemaakt door 
deze combinatie. Toch op een zeer nette 11e plek geëindigd.  
 
Gelbrich Jensma, Doraya, L, 1e/2e manche, 8/NG 
Nicky Kruyt, Elvenfee, M, 1e/2e manche, 0/5 strafpt.  
Oscar Brouwer, Arrow, M, 1e/2e manche, 0/12 strafpt. 
Nicky Kruyt, Cassa Nova, M, 1e  manche, uitsluiting. 
Anke Marije de Vries, Double Dutch, M, 1e manche, uitsluiting. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frieskampioen outdoor 2015 klasse Z2 Hergen van Hall & Carrera. 


