
 

 

Parseberjocht 

16 jannewaris 2023 

Suksesfolste útstjoering ea fan de Hynstekeuring by Omrop Fryslân 

Hast 160.000 minsken hawwe sneon de útstjoering fan de Hynstekeuring folge by Omrop 

Fryslân. Dêrmei is dizze edysje fan de Hynstekeuring de suksesfolste ea foar Omrop Fryslân.  

 

De measte sjoggers stimden ôf op telefyzje, totaal wienen dat sa'n 138.000. Fi a de online kanalen 

kamen dêr nochris sa'n 20.000 sjoggers by. Benammen tusken 15.00 en 18.00 oere stimden minsken 

manmachtich ôf op de Hynstekeuring.  

 

Op tongersdei 12 en freed 13 jannewaris stjoerde Omrop Fryslân fia in livestream de besichtiging fan 

de jonge hynsten út. De livestreams dêrfan binne yn totaal mear as 40.000 kear besjoen troch 

minsken oer de hiele wrâld. Nij dit jier wie de livestream mei Spaansk kommentaar. Ek de oare talen 

binne goed besjoen, benammen út de Feriene Steaten en Kanada wie dêr in soad animo foar.  

Tûzenen berjochten 

Dat de Hynstekeuring populêr wie ûnder it publyk die wol bliken út de berjochten dy’t massaal 

ynstjoerd waarden. Totaal krige Omrop Fryslân 3900 berjochten fan hynsteleafhawwers.  

Friesian Proms 

Op freedtejûn 13 jannewaris stjoerde Omrop Fryslân de Friesian Proms út fia in livestream. Sneins 

wie in kompilaasje dêrfan te sjen op telefyzje. Mei-inoar waard de showjûn dêrmei sa’n 100.000 kear 

besjoen. 

Weromsjen 

Alle útstjoeringen fan de Hynstekeuring 2023 binne hjir werom te sjen. It telefyzjeprogramma HEA! 

stiet dizze wike ek noch yn it teken fan de Hynstekeuring. Op tiisdei 17, woansdei 18 en tongersdei 

19 jannewaris sjogge we yn trije reportaazjes werom op de keuring en de Friesian Proms.  

 

Noat foar de redaksje  
Foar mear ynformaasje kinst kontakt opnimme mei de ôfdieling Publyk: publyk@omropfryslan.nl of (058) 299 
7876.  

https://www.omropfryslan.nl/fy/hynstekeuring
mailto:publyk@omropfryslan.nl


 

 

 Persbericht 

16 januari 2023 

Succesvolste uitzending ooit van de Hengstenkeuring bij Omrop Fryslân 

Bijna 160.000 mensen hebben zaterdag de uitzending van de Hengstenkeuring gevolgd bij 

Omrop Fryslân. Daarmee is deze editie van de Hengstenkeuring de succesvolste ooit voor 

Omrop Fryslân. 
 

De meeste kijkers stemden af op televisie, totaal waren dat zo ’n 138.000. Via de online kanalen 

kwamen daar nog zo’n 20.000 bij. Voornamelijk tussen 15.00 en 18.00 uur stemden mensen massaal 

af op de Hengstenkeuring. 
 

Op donderdag 12 en vrijdag 13 januari zond Omrop Fryslân via een livestream de bezichtiging van de 

jonge hengsten uit. De livestreams daarvan zijn in totaal meer dan 40.000 keer bekeken door mensen 

over de hele wereld. Nieuw dit jaar was de livestream met Spaans commentaar. Ook de andere talen 

zijn goed bekeken, voornamelijk uit de Verenigde Staten en Canada was er veel animo voor.  
 

Duizenden berichten 

Dat de Hengstenkeuring populair was onder het publiek  bleek wel uit de berichten die massaal 

werden ingestuurd. In totaal kreeg Omrop Fryslân 3900 berichten van paardenliefhebbers.  

Friesian Proms 

Op vrijdagavond 13 januari zond Omrop Fryslân de Friesian Proms uit via een livestream. Zondags 

was er een compilatie daarvan te zien op televisie. Met elkaar werd de showavond daarmee zo’n 

100.000 keer bekeken. 

Terugkijken 

Alle uitzendingen van de Hengstenkeuring 2023 zijn hier terug te zien. Het televisieprogramma HEA! 

staat deze week ook nog in het teken van de Hengstenkeuring. Op dinsdag 17, wo ensdag 18 en 

donderdag 19 januari kijken we in drie reportages terug op de keuring en de Friesian Proms.  
 

Noot voor de redactie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek: publyk@omropfryslan.nl  of (058) 299 
78 76.  

https://www.omropfryslan.nl/fy/hynstekeuring
mailto:publyk@omropfryslan.nl

