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Jurre 495 van Chardon kampioen hengstenkeuring

Door Hinne Bokma

Daags voor de keuring had Jelmer 
al aangegeven dat Jurre een paard 
was om rekening mee te houden. 
,,Jurre is in showhynder en soe wol 
ris in kampioensweardige hynst 
wêze kinne”, zo gaf de fokker uit 
Jorwert aan.  Bijzonder is dat Jurre 
in december 2016 werd goedge-
keurd als dekhengst en nu voor het 

eerst mag dekken. ,,De belangstel-
ling is grut. Hy hat de earste merje 
al dekt”, aldus Jelmer.
Tijdens de henstenkeuring liet 
Jurre zich uitstekend zien. Het 
paard werd met zijn prachtige draf 
de lieveling van het publiek. Nog 
voordat de jury zijn de� nitieve 
oordeel had gegeven, maakten 
de toeschouwers op de tribune al 
duidelijk dat de hengst van Stal 

Chardon hun voorkeur heeft.
Jurre is in showpaard, hij beweegt 
gemakkelijk en houdt van mensen. 
En de mensen houden ook van 
Jurre, zo werd duidelijk op de keu-
ring. Jurre is een zoon van Maurits 
437. Mede-eigenaar van de kampi-
oenshengst is de familie Niemeyer 
uit het Duitse Bremen. Zij deelden 
zaterdag in de feestvreugde.
De hengst Eise 489 van Jelmer 
Chardon werd uitgeroepen tot 
Paard van het Jaar. Eise, even-
eens een zoon van Maurits 437,  
was de verrassing van het tuigsei-
zoen.  Op het Concours Hippique 
in Rijs veroverde de achtjarige 
hengst het Nederlands kampioen-
schap eenspannen Ereklasse. Begin 

september won Jelmer met Eise 
in Drogeham het nationaal kam-
pioenschap voor de dekhengsten. 
Naast de goedgekeurde dekhengs-
ten Eise en Jurre staat de hengst 
Bene 476 bij Chardon op stal.  
Bene wordt gehuurd van de familie 
Gish uit Amerika. 
Met de jonge hengsten Twan van 
Plexat en Tjonger L. had Jelmer 
de tweede bezichtiging voor het 
verrichtingsonderzoek bereikt. 
Beide paarden mochten door 
naar de derde bezichtiging, maar 
daar viel het doek voor Twan 
van Plexat. Tjonger L gaat in sep-
tember wel naar Ermelo voor 
het zeventig dagen durende 
verrichtingsonderzoek.

Jorwert – Met de hengst Jurre 495 als algemeen kampioen,  de hengst 
Eise 489 als ‘Paard van het Jaar’ en de voor Ermelo aangewezen hengst 
Tjonger L, was de hengstenkeuring van het Koninklijk Friesch Paarden-
Stamboek voor Jelmer en Anita Chardon uit Jorwert bijzonder succesvol. 
,,In dream komt út”, zei een dolgelukkige Jelmer. Alle pijn was vergeten. 
Eerder op de dag trapte een paard tegen het been van de hengstenhouder 
en was hij niet meer in staat om de paarden voor te brengen.

Het kampioenspaard Jurre 495 met voorbrenger Tim Kruijt en links Anita en Jelmer Chardon met de kinderen Sem en Fleur. Links mede-eigenaar Niemeyer 
uit het Duitse Bremen.                  Foto: Marcel van Kammen.

Johan van Tuinen 
nije foarsitter fan
Stichting Freule
Wommels - De Stichting Freule yn 
Wommels hat sûnt koart in best-
joer. Foarsitter is Johan van Tui-
nen út Berltsum. 

Oare bestjoers leden binne Gerrit 
Flisijn út Wommels, René Politiek 
út Frjentsjer, Anke Strikwerda út 
Itens en Jantine Weidenaar út 
Wommels. It stiftingsbestjoer is 
fan 2017 ôf ferantwurdlik foar de 
organisaasje fan de Freulepartij. Yn 
oparbeidzjen mei de frijwilligers 
wol it be stjoer syn bêst dwaan om 
der op 9 augustus in moaie Freu-
ledei fan te meitsjen.
,,Dy Freuledei sil net oars wêze as 
oare jierren", sa seit foarsitter Van 
Tuinen (50). Hy is in leafhawwer 
fan it keatsspultsje en hat yn de 
ôfrûne jierren de Freulepartij fan 
ôfstân folge.Van Tuinen jout oan 
dat it nije stiftingsbestjoer him 
der foar ynsette wol dat de Freule 
in moaie takomst temjitte giet. 
,,Wy respektearje de winsken fan 
inisjatyfnimster Clara de Vos van 
Steenwijk", stelt Van Tuinen. 
De organisaasje fan de Freule 
wurdt hieltiten komplekser en fre-
get hieltiten mear wurk. Dêrby 
giet it om saken as bestjoerlike 
diekrêft, � nansjele risiko’s en 
tanimmende kompleksiteit fan 
wet- en rigeljouwing.

Promotie voor Cadets
Euphonia Wommels
Wommels - Op zaterdag 14 janu-
ari vond voor de Colorguards van 
Euphonia de eerste wedstrijd van 
dit seizoen plaats in Drachten. 

De A-class bracht “A chorus line”. 
Volgens de jury werd het verhaal 
goed verteld en dit werd beloond 
met een prima zevende plek in de 
A-class. De Cadets van Euphonia 
wanen zich met hun show ‘Living 
Statues’ in de straten van Parijs. De 
jury vond de show zo goed dat de 
Cadets op de eerste plaats eindig-
den. Maar dat was nog niet alles. 
De groep werd door de jury zo 
goed beoordeeld dat ze gepromo-
veerd zijn naar de Juniorclass.  een 
aantal Cadets deed voor het eerst 
mee aan een wedstrijd.
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