Jaarverslag 2011 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2011, inmiddels hebben we de 56ste fokdag en
premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd.
Bestuur en vergaderingen
Uw bestuur is in het afgelopen jaar vier keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Veel vergaderpunten
worden reeds per e-mail behandel en maakt vaker vergaderen overbodig. Dat geldt ook voor de extra
bestuursbijeenkomst voor het samenstellen van de catalogus van onze fokdag, door de huidige automatisering is het
mogelijk om dit digitaal uit te voeren.
Ook de communicatie met de leden heeft een nieuwe impuls gekregen, naast het gebruik van e-mail beschikken we
sinds het najaar van 2011 ook over een eigen website: www.SPF-Bergharen.nl.
Op 22 februari zijn we in de “Zandloper” te Bergharen bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De
gebruikelijke agendapunten zijn behandeld. In het bestuur waren Caspar Gubbels en Arjan Lubbe periodiek
aftredend, zij zijn herbenoemd. Arjan is tevens herbenoemd als voorzitter. Aansluitend op onze ledenvergadering
hebben we ook de agenda van de Ledenadviesraad van NSPS besproken.
De najaarsvergadering vond plaats op 1 december 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. Wel hebben we geconcludeerd dat het erekampioenschap in de nieuwe vorm geen
succes was, de aanpassing zal worden teruggedraaid. We zijn al jaren te gast bij “De Rijhal” en kennen daar een
prettige samenwerking. Samen met de vrijwilligers van de Rijhal worden de geconstateerde problemen aangepakt.
Dat houdt dit jaar in dat er meer parkeergelegenheid beschikbaar moet komen en dat de bodem in de manege beter
verzorgd moet worden.
In de voorjaarsvergadering werd verslag gedaan over de Ledenadviesraad van het NSPS. Verder hebben we nog
tweemaal een ledenbijeenkomst gehouden voorafgaand aan de LAR-vergaderingen. Door een gedeelte van onze
leden worden deze bijeenkomsten aangegrepen om meedenkend te discussiëren over het beleid van het NSPS.
Stamboekopname
Op zaterdag 2 april zijn er bij “De Rijhal” 68 pony’s opgenomen in het stamboek. Dit aantal is vergelijkbaar met
voorgaande jaren.
Jaar
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Aantal S-opnames
68
75
78
65
82
58
66
51
Verdere activiteiten
Door de teruglopende belangstelling hebben we in2011 geen hengstenshow meer georganiseerd.
Wel hebben we op dinsdagavond 5 april een gezellige en goedbezochte informatieavond gehouden. Het toiletteren
en voorbrengen van onze pony’s op de keuring kwam aan de orde. Cor Dirven, Renske Hamers en Willeke
Termeer hebben ons uitleg gegeven en zijn de discussie met de bezoekers aangegaan.
Premiekeuring
Op 23 en 24 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. De beide dagen zijn vlot verlopen. De nieuwe
uitvoering van het erekampioenschap gaf wel stof tot discussie.
Dan volgen hier de kampioenen:







Kampioen hengstveulen minimaat: Elvis van Stal Bloesem, eigenaar H.W. van de Berg, Afferden.
Kampioen hengstveulen overige maten en Algemeen Veulenkampioen: Edo van de Ponyhoeve, eigenaar
A.J.D. Dibbits, Horssen.
Kampioen merrieveulen minimaat: Empress van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens, Overasselt.
Kampioen merrieveulen overige maten: Erotic Queen van Stal Wilcas, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels,
Altforst.
Kampioen jeugd minimaat: Dreamrose of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
Kampioen jeugd kleine maat: Claudia van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook, Wijchen.
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Kampioen jeugd middenmaat: Cinderella van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard/A. Burgers, Leur.
Kampioen jeugd grote maat en Algemeen Jeugdkampioen: Carnoustie van Bunswaard, eigenaar Stal
Bunswaard/A. Burgers, Leur.
Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Viooltje van het Zesspan, eigenaar F.W.M. van
Wijk, Beneden-Leeuwen.
Kampioen minimaat: Walske van Veldzicht, eigenaar F.F.M. van Lokven, Hernen.
Kampioen kleine maat: Belle van de Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
Kampioen middenmaat: Anja van de Bloemhof, eigenaar M.C. Bloem, Bergharen.
Kampioen grote maat en Algemeen Dagkampioen: Your Highness van Stal Wilcas, eigenaar C.Th.J.G.
Gubbels, Altforst.
Erekampioen: Senorita van ’t Hof, eigenaar Stal ’t Hof te Beneden-Leeuwen/Maasbommel.

Tijdens de premiekeuring zijn er binnen onze fokverenging 13 tickets vergeven voor het Nationaal
Kampioenschap in Lunteren. 11 pony’s zijn in de ring verschenen, dit resulteerde in 5 kopplaatsen en zes
keer een tweede plek. Stal Bunswaard werd met Carnoustie van Bunswaard Nationaal Jeugdkampioen
grote maat.
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 behaalden we weer de nodige successen die we graag de revue laten passeren:
Goedgekeurd en gefokt in M&W en RvN:


Concorde en Cappucino of Sportview, deze hengsten werden gefokt door en zijn in eigendom van Martin
Broens. Voor het derde jaar op rij scoort Martin Broens met twee goedgekeurde hengsten uit zijn fokkerij!

In het totaal van 23 deze winter goedgekeurde hengsten, scoren we dit jaar beperkt.
Bij de kampioenschappen was er meer reden tot juichen. Het kampioenschap in de kleine maat werd behaald door
Actionbreaker van de Leijsenhoeve, deze bruine hengst is in eigendom van Thijs Broens.
De hoofdprijs was weggelegd voor Alex van de Ponyhoeve. Alex werd kampioen in de grote maat, dagkampioen
en tot slot ook erekampioen. Alex is gefokt bij en in eigendom van de families van de Heijden en Dibbits te
Horssen.
Slot
In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar het verenigingsjaar 2011. Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat
2012 wederom een plezierig verenigingsjaar mag worden.
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