Jaarverslag 2012 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2012, inmiddels hebben we de 57ste fokdag en
premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd.
Bestuur en vergaderingen
Uw bestuur is in het afgelopen jaar vijf keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Veel vergaderpunten
worden reeds per e-mail behandeld en maakt vaker vergaderen overbodig, maar ook de communicatie met de leden
verloopt steeds sneller. Naast het gebruik van e-mail beschikken we sinds het najaar van 2011 ook over een eigen
website: www.SPF-Bergharen.nl.
We zijn het verenigingsjaar begonnen met een ledenbijeenkomst op 28 februari, de bezorgdheid over de erkenning
door het PVV van het NSPS was het belangrijkste agendapunt van de LAR-agenda. Het bestuur van de onze
vereniging heeft deze bezorgdheid per brief kenbaar gemaakt aan het Hoofdbestuur van het NSPS en vond daarin
steun van de leden tijdens deze ledenbijeenkomst.
Op 27 maart zijn we in de “Zandloper” te Bergharen bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De
gebruikelijke agendapunten, zoals het jaaroverzicht en de financiële verslaglegging, zijn behandeld. In het bestuur
waren André Dibbits, Kees Schook en Sandra Sengers periodiek aftredend, André is herbenoemd. Sandra en Kees
hadden laten weten dat ze niet herbenoemd wilden worden. Een drietal kandidaten meldde zich voor de
vrijgekomen bestuursposities. De algemene ledenvergadering heeft ingestemd met een bestuursuitbreiding naar
acht personen. Marloes van den Berg, Toon van Oort en Harm Vissers zijn daardoor benoemd als bestuurslid.
Marloes neemt het secretariaat van Sandra over.
Zowel Kees als Sandra zijn hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Sandra is tevens benoemd tot lid
van verdienste van onze vereniging.
Aansluitend op deze ledenvergadering zijn we door dierenarts Remé Geerts van Diergeneeskundigcentrum Maas en
Waal bijgepraat over de juiste manier van ontwormen van onze pony’s.
Op 12 september hadden we wederom een ledenbijeenkomst waar de LAR-agenda van het NSPS centraal stond.
Na afloop van deze vergadering zijn de catalogussen voor onze jaarlijkse fokdag en premiekeuring uitgedeeld.
De najaarsvergadering vond plaats op 20 november jl., vergaderlocatie wederom Dorpshuis “De Zandloper” in
Bergharen. Belangrijk agendapunt in de najaarsledenvergadering is altijd het evalueren van onze premiekeuring.
Deze is vlot en goed verlopen. Aansluitend aan deze ledenvergadering hebben we de LAR-agenda van het NSPS
besproken. De vernieuwde stamboekindeling, benodigd voor de erkenning van het NSPS, stond hier centraal.
Stamboekopname
Op zaterdag 14 april zijn er bij “De Rijhal” 60 pony’s opgenomen in het stamboek. Meldden we vorig jaar nog dat
dit aantal stabiel blijft, nu lijkt het er helaas op dat dit toch een dalende trend gaat worden.
Jaar
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Aantal S-opnames 60
68
75
78
65
82
58
66
51
Jubileum Nederlands Shetland Pony Stamboek
Van 1 tot en met 4 augustus 2012 werd het 75-jarig bestaan van het NSPS gevierd met een grootse
Jubileummanifestatie en Internationale Show. Zowel het Algemeen Jeugdkampioenschap als ook het Algemeen
Dagkampioenschap werden behaald door pony’s uit onze vereniging:
Dakita van Mascha van Gebr. Vissers uit Horssen werd beste tweejarige en Algemeen Jeugdkampioen.
Senorita van ’t Hof van William Kloosterman werd kampioen in de grote maat, kampioene van de drie jaar en
oudere merries en uiteindelijk dan ook Algemeen Kampioen.
Premiekeuring
Op 21 en 22 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. De beide dagen zijn vlot verlopen. Het
erekampioenschap is weer op de traditionele wijze uitgevoerd.
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Dan volgen hier de kampioenen:
















Kampioen hengstveulen minimaat: Frits van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook, Wijchen.
Kampioen hengstveulen overige maten: Flush van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.
Kampioen merrieveulen minimaat: Fenna van de Burg. Bouwensweg, eigenaar C. van Rossum, Horssen.
Kampioen merrieveulen overige maten en Algemeen Veulenkampioen: Famke van de Ponyhoeve, eigenaar
A.J.D. Dibbits, Horssen.
Kampioen jeugd minimaat: Dayenne van Stal de Poel, eigenaar A.A. Willems, Bergharen.
Kampioen jeugd kleine maat: Elske van ‘t Vossenend, eigenaar A.G. van Elferen, Heumen.
Kampioen jeugd middenmaat: Delilah van de Janssen Hoeve, eigenaar G.C.H.M. Janssen, Afferden.
Kampioen jeugd grote maat en Algemeen Jeugdkampioen: Dakita van Mascha, eigenaar Gebr. Vissers,
Horssen.
Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Bonita van het Binneveld, eigenaar F.W.M. van
Wijk, Beneden-Leeuwen.
Kampioen ruinen: Barosso van de Buitenweg, eigenaar Gebr. Vissers, Horssen.
Kampioen minimaat: Wiskey of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
Kampioen kleine maat: Belle van de Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
Kampioen middenmaat: Bonita van de Biezenakker, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.
Kampioen grote maat en Algemeen Dagkampioen en Erekampioen: Wonder Queen van Stal Wilcas,
eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.

Tijdens de premiekeuring zijn er binnen onze fokverenging 13 tickets vergeven voor het Nationaal Kampioenschap
in Lunteren. 10 pony’s zijn in de ring verschenen en dit resulteerde in 4 kopplaatsen. Het kampioenschap ruinen
was er voor Barosso van de Buitenweg van Gebr. Vissers en Dhr. Janssen uit Afferden werd met Delilah van de
Janssen Hoeve Nationaal Jeugdkampioen.
Naast deze kampioenen werd er ook een andere titel door onze fokvereniging in de wacht gesleept. Marloes Dibbits
mocht de titel Nederlands Kampioen Jeugdige Voorbrenger 11 t/m 15 jaar 2012 op haar naam schrijven.
Hengstenkeuring
Tot slot van dit jaarverslag blikken we even terug op de afgelopen hengstenkeuring, meerdere van onze leden
beleven deze dagen toch altijd weer met gezonde spanning, of als deelnemer dan wel als fokker van een jonge
hengst. Ook dit jaar werden weer enkele successen behaald:
Goedgekeurd en gefokt in M&W en RvN:



Daan van de Johanneshoeve, gefokt door Dhr. Van Hulst uit Beneden-Leeuwen scoorde met een eerste
premie.
Donny van de Bloemhof, gefokt door en in eigendom van Mies Bloem uit Bergharen werd eveneens
goedgekeurd in de grote maat. Hij ontving een tweede premie.

In het totaal van 23 deze winter goedgekeurde hengsten, scoren we dit jaar wederom beperkt. En voor het eerst
sinds jaren werd geen enkele ereprijs tijdens de hengstenkeuring meegenomen naar het Land van Maas en Waal of
het Rijk van Nijmegen.
Slot
In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar het verenigingsjaar 2012. Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat
2013 wederom een plezierig verenigingsjaar mag worden.
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