Jaarverslag 2005 Shetland Ponyfokvereniging Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2005, dit was het jaar waarin we ons
Gouden jubileum vierden en waarin we voor de 50e keer onze premiekeuring en fokdag
organiseerden.
Uw bestuur is in het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering
en daarnaast waren er nog twee extra bestuursbijeenkomsten. Traditiegetrouw komen we
bijeen voor het samenstellen van de catalogus van onze fokdag en verder zijn we in het najaar
nog een keer samen gekomen i.v.m. de verslaglegging van de laatste ledenvergadering.
Op 21 maart 2005 zijn we hier in de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering.
Naast de gebruikelijke agendapunten was er vooral aandacht voor de Jubileumviering d.m.v.
fokdag en afsluitende barbeque. Ook was de bestuursverkiezing aan de orde: Mies en Arjan
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, hierbij was er een ingekomen brief van Harm Vissers.
Naar aanleiding van deze brief komt er voor 2006 een wijziging in de kampioenskeuring voor
de jeugd. Er zal nu voortaan per stamboekmaat een kampioen worden verkozen en uit deze
maatkampioenen volgt dan een Algemeen Jeugdkampioen. Het bestuur wordt uitgebreid met
Cees Schook als aspirant-bestuurslid.
Na afloop van deze ledenvergadering was het woord aan de leden van de commissie
structuurwijziging NSPS om de voorstellen met betrekking tot de herstructurering van onze
stamboekorganisatie toe te lichten. Voor alle leden was er de mogelijkheid om vragen te
stellen aan de commissie en vervolgens is er door het bestuur van onze vereniging een verslag
van deze avond gemaakt. Dit verslag is toegezonden aan de structuurcommissie en aan de
Afdeling Gelderland van het N.S.P.S.
De stamboekopname vond dit jaar voor de laatste keer plaats op de traditionele wijze, de
bekende route op woensdag 30 maart en daarna de mogelijkheid bij “De Rijhal” op 21 april.
Met ingang van 2006 vind de stamboekopname plaats volgens de richtlijnen van het fokplan
en hierdoor gaat de “route”vervallen.
Totaal zijn er in 2005 binnen onze vereniging 66 pony’s opgenomen in het stamboek, een
stijging met 30% ten opzichte van 2004. Hopelijk kunnen we deze getallen vasthouden in
2006 met de stamboekopname nieuwe stijl.
Op zaterdag 9 april hebben we voor de tweede keer een hengstenshow georganiseerd, na het
succes van 2004 was prolongatie gewenst. Wederom was er sprake van een goede deelname
en ruime publieke belangstelling, hierdoor kon de avond dan ook met een positief financieel
resultaat worden afgesloten. Ook in 2006 wordt deze show weer georganiseerd.
Op zaterdag 25 juni was het dan zover: de Jubileumdag van ons 50 jarig bestaan. De dag was
verdeeld in de Jubileumfokdag met keuringsrubrieken voor pony’s gefokt door fokkers uit
Maas en Waal of het Rijk van Nijmegen, gebruiksrubrieken en een rubriek voor stalgroepen.
De belangrijkste uitslagen van deze dag:
 Kampioen jeugd minimaat: Tortilla of Sportview, eig. Martin Broens, Overasselt.
 Kampioen jeugd overige maten: Tessa van Stal Cornelie, eig. Cees Schook, Wijchen.

 Dagkampioen: Simone van de Bloemhof, ingeschreven door Mies Bloem, maar al tijdens
de fokdag eigendom van Caspar Gubbels te Altforst.
 Kampioen senioren: Bevrochie van de Bloemhof, eig. Mies Bloem, Bergharen.
 Winnaar van de fokgroepen: Stal van de Pas van Lard van Roosmalen, Druten.
 Algemeen Dagkampioen: Simone van de Bloemhof.
De Jubileumdag werd ’s avonds afgesloten met een gezellige barbecue in de Rijhal.
Op 23 en 24 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Inmiddels zijn we al weer
gewend en verwend aan de vernieuwde en uitgebreide Rijhal. In de najaarsvergadering is de
fokdag verder uitgebreid geëvalueerd. Het geheel is vlot en goed verlopen. Punt van aandacht
blijft wederom het aantal pony’s voor de vrijdag, ook dit jaar hebben we kunnen volstaan met
één stel juryleden en nu is er gebruikt gemaakt van één centrale ring voor deze dag.
Dan volgen hier de kampioenen:

 Kampioen hengstveulen minimaat: Woodstock of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
 Kampioen hengstveulen overige maten: Wrangler van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij,
Beuningen.
 Kampioen merrieveulen minimaat: Wakeful of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt
 Kampioen merrieveulen overige maten: Wobke van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard, Weurt.
 Algemeen Veulenkampioen: Wrangler van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.
 Kampioen enters minimaat: Vera van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits, Horssen.
 Kampioen enters overige maten: Uniek van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof, Maasbommel.
 Kampioen twenters minimaat: Tootje van Keizershof, eigenaar Stal Keizershof, Horssen.
 Kampioen twenters overige maten: Tatia van de Pas, eigenaar C.J. Schook Wijchen.
 Algemeen Jeugdkampioen: Tatia van de Pas, eigenaar C.J. Schook Wijchen..
 Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Ingrid van de Maaskant, eigenaar W.
van Ommeren, Druten.
 Kampioen minimaat: Rustique van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens Overasselt.
 Kampioen kleine maat: Oetske van Dijkzicht, eigenaar L. Thomassen, Ewijk.
 Kampioen middenmaat: Kalanda van de Noord, eigenaar J.G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
 Kampioen grote maat: Simone van de Bloemhof, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.
 Algemeen Dagkampioen: Simone van de Bloemhof, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.
 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 en RvN:
 Tornado van de Bredeweg, fokproduct en eigendom van Dhr. Willems te Bergharen,
kopnummer in de minimaat met eerste premie.
 Thorgal of Sportview, fokker en eigenaar Martin Broens, minimaat met een tweede
premie.
 Sico van ’t Hof, het fokproduct van Mevr. Wijgerse-Jagtenberg werd derde geplaatst
in de grote maat en bekroond met een eerste premie.
 Tres Bien van Stal Wilcas, gefokt door Caspar Gubbels was de nummer vier in de
grote maat, eveneens eerste premie.

Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN:
 Tessarosa II van de Uilecotenweg en Timo van Bolbergia, beide in mede-eigendom
van Martin Broens.
 Trigger van de Römer, het kopnummer van de middenmaat, hij is mede-eigendom
van Mies Bloem.
Totaal goedgekeurd deze winter 57 hengsten, waarvan 7 gefokt en/of opgefokt in M&W en
RvN = ongeveer 12,3%. Dit getal is iets relatief lager als Hengstenkeuring 2004, kijken we
echter naar de premiestamboekhengsten, dan scoren we met 7 uit 40 = 17,5% beduidend
hoger als voorgaande jaren!
Bij de kampioenschappen was de verdeling misschien iets zuiniger als voorgaande jaren, maar
dan doen we Pacific van Bromishet van fokker/eigenaar Thijs Broens toch te kort. Pacific
wist beslag te leggen op het minikampioenschap!
Hiermee komen we aan het eind van het jaarverslag 2005, ik dank u voor uw aandacht en
hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag worden.
Sandra

