Jaarverslag 2003 Shetland Ponyfokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2003. Het jaar waarin we voor de
48e keer onze premiekeuring en fokdag organiseerden.
Uw bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering.
Op 25 maart 2003 zijn we hier bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. Buiten de
gebruikelijke agendapunten waren er geen onderwerpen die speciale aandacht vereisten. Wel
was de bestuursverkiezing aan de orde: Sandra en Leo zijn beiden voor een volgende periode
herbenoemd. Tevens is Gerrit herkozen als voorzitter. Arjan neemt na overleg binnen het
bestuur weer voor een volgende periode plaats in het Afdelingsbestuur.
De najaarsvergadering vond plaats op 27 oktober jl. en stond vooral in het teken van het
evalueren van onze premiekeuring. Verder was er de mededeling dat William Kloosterman
zijn functie als adviserend lid van het bestuur neerlegt. De begroting voor het komende jaar
werd vastgesteld. De tarieven voor 2004 blijven gelijk aan die voor 2003: 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 verenigingsactiviteiten werden in het voorjaar ontregeld door de uitbraak van de
vogelpest. De stamboekopname via de bekende route op woensdag 26 maart kon nog gewoon
doorgang vinden, de geplande instructieavond van 7 april en de stamboekopname bij de
Rijhal op 18 april moesten helaas worden afgelast.
Het resterende aantal pony’s wat op 18 april nog aangeboden had moeten worden voor
opname in het stamboek is uiteindelijk bij de mensen thuis beoordeelt. Dit werd mogelijk
door de inzet van stamboekinspecteur Hans Gaasbeek en Mies Bloem, die traditiegetrouw
voor onze fokvereniging de opname begeleidt. Onze nieuwe stamboeksecretaris Dhr. Jaap
Steenbergen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met
stamboekleden en de werkwijze van de inspecteurs.
Totaal zijn er in 2003 binnen onze vereniging 101 pony’s opgenomen in het stamboek.
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. De bedoeling was 28 juni, echter bij duidelijk
gebrek aan belangstelling is deze activiteit afgelast.
De instructie-avond van 7 april is verplaatst naar het najaar. Op vrijdagavond 19 september
kwamen 27 personen naar de Rijhal. Crista van Leeuwen heeft deze avond uitleg gegeven
over het mennen, dit door middel van theorie alsmede aan de hand van een drietal Shetlandaanspanningen.
Op 26 en 27 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. In de najaarsvergadering is
de fokdag uitgebreid geëvalueerd en behoudens enkele kanttekeningen als positief ervaren.
Punt van aandacht voor 2004 is wederom het (uit)selecteren van de veulens.

Dan volgen hier de kampioenen:

















minihengstveulen: Thorgal of Sportview, eig. M.T.G. Broens, Overasselt
hengstveulen: Thijmen vd Bloemhof, eig. M.C. Bloem, Bergharen
minimerrieveulen: Tortilla of Sportview, eig. M.T.G. Broens, Overasselt
merrieveulen: Tessa v st Cornelie, eig. C.J. Schook, Wijchen
algemeen veulenkampioen: Tessa v st Cornelie, eig. C.J. Schook, Wijchen
mini-enter: Soblet vd Breedehof, eig. L. v Lubeek, Bergharen
enter: Soraya vd Bloemhof, eig. M.C. Bloem, Bergharen
mini-twenter: Rustique v Bromishet, eig. M. Broens, Overasselt
twenter: Resy v st Heidezicht, eig. J. v Zuilichem, Horssen
algemeen jeugdkampioen: Soraya vd Bloemhof, eig. M.C. Bloem, Bergharen
kampioen minimaat: Mayflower of Sportview, eig. M.M.J. Broens, Overasselt
kampioen kleine maat: Rhiannon of Catchpool, eig. W. Cobussen, Wijchen
kampioen middenmaat: Kalanda vd Noord, eig. J.G. vd Bovenkamp, Maasbommel
kampioen grote maat: Mon Cherie v Veldzicht, eig. A. Dibbits, Horssen
algemeen dagkampioen: Mon Cherie v Veldzicht, eig. A. Dibbits, Horssen
erekampioen: Kristie v Flieren, eig. C. Gubbels, Altforst

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:
 Drie zonen van Leandro van St. Brammelo in de kleine maat: Rebel of Sportview,
fokprodukt van Martin Broens en daarnaast Ranger en Rigolo van Bromishet, beide
gefokt door Thijs Broens.
 Ralph van de Schoonenburg, de middenmaatse zwarte gefokt door Theo en Ria van de
Elst uit Overasselt.
 Rydolf van de Breedehoff, grotemaats premiehengst gefokt door Leo van Lubeek uit
Bergharen.
 Obiku van de Bloemhof, op de nakeuring goedgekeurd met premie, fokprodukt van
Mies Bloem.
Goedgekeurd en opgefokt in M&W:
 Ricco van Greet’s Garden, vosbonte kleine maatshengst, opgefokt door Cor de Keijzer
uit Dreumel.
Totaal goedgekeurd deze winter 53 hengsten, waarvan 7 gefokt en/of opgefokt in M&W =
ongeveer 13,2%. Dit getal is vergelijkbaar met Hengstenkeuring 2003.
Dit jaar viel geen van de hoofdprijzen in Maas en Waal, we zijn de laatste jaren wel verwend
geweest! Hier ligt de uitdaging voor het volgende jaar.
Hiermee komen we aan het eind van het jaarverslag 2003, ik dank u voor uw aandacht en
hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag worden.
Sandra

