Jaarverslag 2002 Shetland Ponyfokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2002. Na het bewogen MKZ-jaar
2001 kenden we vorig jaar gelukkig weer een normaal verloop van onze activiteiten.
Uw bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering
en daarnaast is er op 26 maart nog een extra overleg geweest met vertegenwoordigers van de
Stichting Rijhal. Dit overleg betrof de uitbreidingsplannen van de Rijhal.
Op 8 april 2002 zijn we hier bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. Punten van
aandacht waren toen de uitbreidingsplannen van de Rijhal en de vertegenwoordiging via de
Afdeling Gelderland in de Foktechnische commissie van het N.S.P.S. Daarnaast was de
bestuursverkiezing aan de orde: Arjan en Mies zijn beiden voor een volgende periode
herbenoemd. Daarnaast was ook het financieel jaarverslag aan de orde, helaas constateerden
we hier een negatief saldo. E.e.a. moest in de najaarsvergadering in de begroting worden
rechtgetrokken.
Deze najaarsvergadering vond plaats op 30 oktober jl. en stond vooral in het teken van het
evalueren van onze premiekeuring. Daarnaast werd de begroting voor het komende jaar
vastgesteld. Op voorstel van de leden worden de volgende tarieven afgesproken: Contributie
€18,00 p.p./jaar, inschrijfgeld premiekeuring €3,00 per pony en de inzenders betalen ook hun
programma, dit is €5,00 per inzender.
De vereniging organiseerde in het voorjaar, op 26 april een instructieavond met als thema
hoefverzorging. Deze goed bezochte avond stond onder leiding van Dhr. J. van Sommeren, de
bekende hoefsmid uit Afferden.
Ook vond de stamboekopname weer plaats. I.t.t. 2001 nu weer gewoon eind maart en begin
april en via de bekende route. Er weren 90 pony’s in het stamboek opgenomen.
Gedurende de zomerperiode staan de activiteiten van onze vereniging meestal al op een laag
pitje. Onze leden zijn dan meestal toch al druk met hun pony’s en de enige activiteit die we
dan organiseren is de traditionele busreis. N.a.v. de najaarsledenvergadering 2001 is er
besloten om deze activiteit pas in 2003 weer op te starten.
Wel waren verschillende van onze leden present met hun pony’s op de Jubileummanifestatie
van het N.S.P.S. in Ermelo op 2 en 3 augustus. De successen zijn inmiddels wel bekend, maar
het feit dat dertig jaar na het succes van Maartje van ’t Rot van Gradus Arts eindelijk de titel
weer binnen onze vereniging viel moet natuurlijk wel vermeld worden. Kristie van Flieren
van Caspar en Wilma Gubbels werd Jubileumkampioen 2002.
Een ander groot succes voor een lid van onze vereniging werd in het buitenland behaalt.
Tijdens de Europese keuring in Noorwegen veroverde Benjamin Edwards met zijn pony
Feddo van de Kneuterhof het Europees kampioenschap Sport.
Tijdens onze premiekeuring zijn beide pony’s tezamen met Friso van de Heuvelshof van Mies
Bloem passend gehuldigd. Friso wist in 2002 het grotemaatskampioenschap op de
hengstenkeuring te behalen en vervolgde dat succes in Ermelo met het
Jubileumkampioenschap voor dekhengsten.

Op 27 en 28 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. De kampioenen zijn in de
najaarsvergadering reeds in het zonnetje gezet. Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt
van statiegeldnummers, dit is zondermeer als positief ervaren. Daarnaast was de
geluidsverzorging goed in orde, dit was toch een zorgenkindje in voorgaande jaren. In de
najaarsvergadering is de fokdag uitgebreid geëvalueerd en behoudens enkele kanttekeningen
als positief ervaren.
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
danwel 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:
 Perfect of Sportview, kopnummer minimaat van Martin Broens.
 Pacific van Bromishet, minimaat premiehengst gefokt door Thijs Broens
 Paul van de Heul, de nummer vier uit de middenmaat gefokt door Gerrit van de
Bovenkamp en eigendom van Hengstenhouderij Dibbits.
 Plesman van Veldzicht, de vierde zoon van de erekampioene 2002 Cherie van
Veldzicht. Fokker/eigenaar Ab Dibbits.
 Paddy van Bunswaard, gefokt uit twee Bunswaard-ouders. Dhr. Burgers uit Weurt is de
fokker.

Goedgekeurd en opgefokt in M&W:
 Kerswell Cloud, palomino stamboekhengst van onze oud-voorzitter Piet Weeren
 Longmeadow Benjamin, zwartbonte kleine maats import van Willie van Heck uit
Beneden Leeuwen.
Totaal goedgekeurd deze winter 51 hengsten, waarvan 7 gefokt en/of opgefokt in M&W =
ongeveer 13,5%.
De prijzen die naar M&W kwamen vielen in Bergharen voor Octaaf van de Römer, voor de
beste 4-jarige en het midden maats kampioenschap. Eigendom Mies Bloem.
De hoofdprijs had natuurlijk ook een M&W tintje. Immers Algemeen en Erekampioen
Nelantinus van de Grote Woerd werd zeer vakkundig gepresenteerd door William
Kloosterman. Op Stal ’t Hof van Mevr. Wijgerse en William dient deze Nelantinus nu voor
het derde seizoen de fokkerij.
Hiermee komen we aan het eind van het jaarverslag 2002, ik dank u voor uw aandacht en
hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag worden.
Sandra

