
Jaarverslag 2006 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen. 

 

In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2006, inmiddels hebben we de 51
ste

 

fokdag en premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd. 

 

Uw bestuur is in het afgelopen jaar zes keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering en 

daarnaast is er traditiegetrouw een extra bestuursbijeenkomst voor het samenstellen van de 

catalogus van onze fokdag.  

 

Op 20 maart 2006 zijn we hier in de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. 

De gebruikelijke agendapunten zijn behandeld. Bij de bestuursverkiezing zijn Gerrit en 

Sandra voor een volgende periode herbenoemd. Leo was periodiek aftredend en niet meer 

herbenoembaar, Kees Schook is in zijn plaats in het bestuur benoemd. De ledenvergadering 

heeft besloten om Leo Thomassen te benoemen tot erelid. 

 

De najaarsvergadering vond plaats op 30 oktober jl. Belangrijk agendapunt is dan altijd het 

evalueren van onze premiekeuring. Dit jaar werd wederom gediscussieerd over het 

programma voor de vrijdag en ook de opzet van de ringen voor de zaterdag verdient aandacht. 

Verder deelden in deze vergadering zowel Thijs als Gerrit mee dat zij hun bestuurstaken 

willen neerleggen, beide helaas vanwege gezondheidsproblemen. Het overgebleven bestuur 

heeft de opdracht om uit te kijken naar nieuwe bestuurders voor onze vereniging.  

 

De stamboekopname vond dit jaar voor de eerste keer plaats op de nieuwe manier met ook 

een veterinaire inspectie van de aangeboden pony’s. Op zaterdag 1 april zijn er bij “De 

Rijhal” 58 pony’s opgenomen in het stamboek, dit is ongeveer 10% minder als in 2005. De 

verwachte sterke daling van het aantal opnames door uitvoering “nieuwe stijl”is hiermee 

uitgebleven. Ter vergelijking in 2004 hadden we 51 opnames en in 2005 was dit aantal 66. 

 

Op zaterdag 8 april hebben we voor de derde keer een hengstenshow georganiseerd. 

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. De show heeft 

op de tweede zaterdag van april bij de fokkers en belangstellenden inmiddels een vaste plek in 

de agenda, ook in 2007 wordt deze show dus weer georganiseerd. 

 

Op 22 en 23 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Op vrijdag waren er wat 

problemen met de bezetting van het juryteam, het bestuur heeft zijn ongenoegen daarover 

door middel van een brief duidelijk gemaakt aan het Algemeen Bestuur van het NSPS. Verder 

hebben we voor het eerst maatkampioenen gekozen bij jeugd. De zaterdag kende gelukkig 

wel een vlot verloop. In de najaarsvergadering is de fokdag verder geëvalueerd.  

 

Dan volgen hier de kampioenen: 

 Kampioen hengstveulen minimaat: Yorgos of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt. 

 Kampioen hengstveulen overige maten: Zidane van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits Horssen.  

 Kampioen merrieveulen minimaat: Zinny van de Bredeweg, eigenaar A.A. Willems, Bergharen.  

 Kampioen merrieveulen overige maten: Yum-Yum van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, 

Beuningen.  

 Algemeen Veulenkampioen: Yum-Yum van de Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, 

Beuningen.  

 Kampioen jeugd minimaat: Wakeful of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.  

 Kampioen jeugd kleine maat: Usance van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens, Overasselt.  

 Kampioen jeugd middenmaat: Victoria van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof, Maasbommel.  



 Kampioen jeugd grote maat: Violette van de Heuvelshof, eigenaar Stal Heuvelshof/Bloem, Deest.  

 Algemeen Jeugdkampioen: Usance van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens, Overasselt. 

 Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Zolenta van de Bikkeldam, eigenaar 

H.H.C.M. Vissrs-van Wijk, Horssen.  

 Kampioen minimaat: Rustique van Bromishet, eigenaar M.M.J. Broens Overasselt.  

 Kampioen kleine maat: Oetske van Dijkzicht, eigenaar L. Thomassen, Ewijk.  

 Kampioen middenmaat: Jacintha van de Bloemhof, eigenaar M.C. Bloem, Bergharen.  

 Kampioen grote maat: Jessamine van de Bloemhof, eigenaar M.C. Bloem, Bergharen.  

 Algemeen Dagkampioen en tevens Erekampioen: Jacintha van de Bloemhof, eigenaar M.C. 

Bloem, Bergharen. 

 

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:  

 Ultimo of Sportview, fokproduct en eigendom Martin Broens, de veulenkampioen van 

2004 is uitgegroeid tot een vosbonte kleinemaatshengst 

 Ulex van de Ponyhoeve, fokker en eigenaar van deze zwartbonte middenmaatshengst 

is Jan Dibbits. Ulex kreeg een eerste premie. 

 Ultimo van de Heuvelshofof, het fokproduct van Sander Bloem werd kopnummer in 

de middenmaat en dus bekroond met een eerste premie. 

 Uranus van de Bloemhof, fokker en eigenaar Mies Bloem zag via de herkeuring deze 

zwarte hengst goedgekeurd worden in de grote maat. 

 

Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN: 

 Ulster van Stal de Noorderkempen, eigendom van Thijs Broens, kopnummer in de 

minimaat met eerste premie. 

 Vilas van de Hoge Laars, vosbonte minimaatshengst met eerste premie, eigendom van 

André Dibbits. 

 Ventum van het Ponystalletje, grote maat, zwart en een eerste premie. Eigendom van 

Mies Bloem. 

 

Totaal goedgekeurd deze winter 46 hengsten, waarvan 7 gefokt en/of opgefokt in M&W en 

RvN = ongeveer 15,2%.  

 

Bij de kampioenschappen ging voor het derde jaar op rij het minikampioenschap mee naar 

Overasselt. Thijs Broens is de eigenaar van minikampioen Leandro van Stal Brammelo. De 

bruine zag stalgenoten Perfect of Sportview en Pacific van Bromishet in voorgaande jaren 

beslag leggen op deze titel. 

 

Ook het Algemeen en Erekampioenschap werd met een Maas en Waals randje omlijst. 

Promotie van Kastanjehof is een fokprodukt van Marco Dibbits, een rechtstreekse 

nakomeling uit de Veldzicht-fokkerij van Appie Dibbits en komende zomer beschikbaar via 

hengstenhouderij Dibbits. 

Hiermee komen we aan het eind van het jaarverslag 2006, ik dank u voor uw aandacht en 

hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag worden. 

 

Sandra  


