Jaarverslag 2004 Shetland Ponyfokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2004. Het jaar waarin we voor de
49e keer onze premiekeuring en fokdag organiseerden. We tellen af naar 2005 voor ons
gouden jubileum.
Uw bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering
en daarnaast waren er nog drie extra bestuursbijeenkomsten. Traditiegetrouw komen we
bijeen voor het samenstellen van de catalogus van onze fokdag en verder zijn we in het najaar
nog twee samen gekomen i.v.m. het komende jubileumjaar.
Op 8 april 2004 zijn we hier in de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering.
Buiten de gebruikelijke agendapunten waren er geen onderwerpen die speciale aandacht
vereisten. Wel was de bestuursverkiezing aan de orde: Jos en Thijs zijn beiden voor een
volgende periode herbenoemd.
De najaarsvergadering vond plaats op 8 november jl. Belangrijk agendapunt is dan altijd het
evalueren van onze premiekeuring. De begroting voor het komende jaar werd vastgesteld.
Besloten werd om de contributie voor 2005 te verhogen van €18,00 naar €20,00. Daarnaast
heeft het bestuur een voorstel voor onze jubileumviering opgesteld. Dit voorstel werd door de
leden zeer positief ontvangen.
De stamboekopname werd dit jaar gelukkig niet ontregeld en kon plaatsvinden op de
voorafgestelde data en tijdstippen; de bekende route op woensdag 24 maart en daarna de
mogelijkheid bij “De Rijhal” op 8 april. Mies Bloem, die traditiegetrouw voor onze
fokvereniging de opname begeleidt moest hierbij voor het eerst sinds jaren verstek laten gaan.
In 2005 hopen we toch weer op hem een beroep te kunnen doen.
Totaal zijn er in 2004 binnen onze vereniging 51 pony’s opgenomen in het stamboek, een
halvering ten opzichte van 2003. De oorzaak hiervan moet misschien gezocht worden in de
verplichting tot het chippen van al onze pony’s, die sinds 1 januari 2004 geldt.
Nieuw op onze activiteitenkalender was de organisatie van een hengstenshow op zaterdag 10
april in “De Rijhal”. Deze show werd voorheen georganiseerd door de jongerencommissie
van het N.S.P.S. en dreigde verloren te gaan door het opheffen van deze commissie.
Uw bestuur heeft besloten om voor 2004 deze show te organiseren en daarna te bepalen of we
dit jaarlijks laten terugkeren. Met een deelname van 87 hengsten, een goede publieke
belangstelling en een positief financieel resultaat is besloten om ook in 2005 deze show op de
agenda te zetten.
In dit jaarverslag mag zeker een opvallende prestatie van een van onze leden niet onvermeld
blijven: Feddo van de Kneuterhof en zijn ruiter Benjamin Edwards slaagden er in om tijdens
de Europese Kampioenschappen voor Shetland pony´s hun titel in de sportdiscipline te
prolongeren.
Op 24 en 25 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Voor het eerst konden we
gebruik maken van de vernieuwde en uitgebreide Rijhal. Behoudens wat aanloopproblemen
met de nieuwe bodem werd dit door iedereen als een grote verbetering ervaren!
In de najaarsvergadering is de fokdag verder uitgebreid geëvalueerd. Het geheel is vlot en
goed verlopen. Punt van aandacht wordt wel het aantal pony’s voor de vrijdag, dit jaar hebben

we kunnen volstaan met één stel juryleden, maar wel de showring gebruikt. De opmerking om
dan ook maar één ring te gebruiken wordt ter harte genomen.
Dan volgen hier de kampioenen:


















minihengstveulen: Ultimo of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
hengstveulen overige maten: Vampire van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.
merrieveulen minimaat: Valerie van Stal Amma, eigenaar A. van den Berg, Maasbommel.
merrieveulen overige maten: Uniek van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof, Maasbommel.
algemeen veulenkampioen: Vampire van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.
enters minimaat: Tooske van Stal Noord-Zuid, eigenaar C.J.S. Savelkous, Appeltern.
enters overige maten: Tessa van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook Wijchen.
twenters minimaat: Sahony van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens Overasselt.
twenters overige maten: Sandy van de Pas, eigenaar C. van Roosmalen-Driessen, Druten.
algemeen jeugdkampioen: Tessa van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook Wijchen.
beste bonte pony en winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Tooske van Stal Noord-Zuid, eigenaar
C.J.S. Savelkous, Appeltern.
kampioen minimaat: Rustique van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens Overasselt.
kampioen kleine maat: Paulien van de Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
kampioen middenmaat: Resy van Stal Heidezicht, eigenaar J.H.A. van Zuilichem, Horssen.
kampioen grote maat: Licaya van de Lindenhoeve, eigenaar G.C.H.M. Janssen, Afferden.
algemeen dagkampioen: Resy van Stal Heidezicht, eigenaar J.H.A. van Zuilichem Horssen.
erekampioen: Mon Cherie van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits Horssen.

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:
 Shandy van Bromishet, kleine palominohengst van Thijs Broens.
 Senna van ´t Witte Huis, de kleine maatse zwarte met premie is gefokt door de Familie
de Groot uit Dreumel.
Goedgekeurd en opgefokt in M&W:
 Shadow van de Biezenbeemd, kopnummer in de minimaat en mede-eigendom van
André Dibbits.
 Sammy van de Kleine Nes, minihengst met premie, eveneens in mede-eigendom van
André Dibbits.
 Silvester I van de Uilecotenweg en Briar Desmond, beide ter keuring gebracht door
Martin Broens.
 Stijn van de Achterdijk, het kopnummer van de kleine maat is eigendom van
Hengstenhouderij Dibbits.
 Rolex van de Ponderosahoeve, middenmaatse zwarte, hij is mede-eigendom van Mies
Bloem.
 Sibrand van ´t Hoogeland, premiehengst in de grote maat en opgefokt door Fred van
Lokven
Totaal goedgekeurd deze winter 53 hengsten, waarvan 8 gefokt en/of opgefokt in M&W =
ongeveer 15,1%. Dit getal is iets hoger als Hengstenkeuring 2004.

Ook dit jaar viel evenals in 2004 geen van de hoofdprijzen in Maas en Waal. Tenminste, de
bekers zijn niet meegebracht. Bij de verdeling van de prijzen speelden we echter juist de
hoofdrol: De grote maatskampioen Ovide van Lierop werd gepresenteerd door
Hengstenhouderij Dibbits, hier zal deze hengst ook in 2005 weer beschikbaar zijn. Het
kampioenschap in de middenmaat was er voor Paul van de Heul, een fokprodukt van Gerrit
van de Bovenkamp, Maasbommel en tot slot de mini- en algemeen kampioen voor 2005 werd
Perfect of Sportview. Deze Perfect komt uit de fokstal van Martin Broens te Overasselt.
Hiermee komen we aan het eind van het jaarverslag 2004, ik dank u voor uw aandacht en
hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag worden.
Sandra

