
Jaarverslag 2007 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen. 

 

In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2007, inmiddels hebben we de 52
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 26 maart 2007 zijn we hier in de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. 

De gebruikelijke agendapunten zijn behandeld. In het bestuur waren Thijs Broens en Jos 

Hermsen periodiek aftreden. Thijs had al gemeld niet voor een volgende periode te willen 

worden benoemd, Jos werd wel herbenoemd. Daarnaast had Gerrit van de Bovenkamp 

aangegeven tussentijds te willen aftreden, hierdoor ontstonden er dus twee vacatures in het 

bestuur en moest er een nieuwe voorzitter komen. De bestuursvacatures zijn opgevuld door 

Willy Cobussen uit Alverna en André Dibbits uit Horssen. Voor de vacature van voorzitter 

werd een verkiezing gehouden, het resultaat hiervan is dat Mies Bloem de nieuwe voorzitter 

van onze fokvereniging is. De ledenvergadering heeft besloten om Thijs Broens en Gerrit van 

de Bovenkamp te benoemen tot erelid van onze vereniging. 

 

De najaarsvergadering vond plaats op 7 november jl. Belangrijk agendapunt is dan altijd het 

evalueren van onze premiekeuring. Belangrijkste struikelblok deze keer was het parkeren 

rondom de Rijhal, het weiland was helaas niet beschikbaar. Zowel het bestuur van de 

fokvereniging als dat van de stichting “Rijhal” zijn zich ervan bewust dat dit in 2008 opgelost 

moet zijn. Verder werd in deze vergadering door het bestuur de interesse van de leden gepeild 

voor een informatieve avond, dit gaf een teleurstellende respons. De activiteiten van onze 

vereniging blijven in 2008 dan ook beperkt tot het vergaderen en het organiseren van de 

premiekeuring.   

 

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

een veterinaire inspectie van de aangeboden pony’s. Met de vernieuwde harde parkeerplaats 

voldoet onze locatie optimaal aan de gestelde eisen, de harde bodem was in 2006 nog niet 

optimaal. Op zaterdag 31 maart zijn er bij “De Rijhal” 82 pony’s opgenomen in het stamboek, 

dit zijn er 24 meer als in 2006! Ter vergelijking in 2004 hadden we 51 opnames, in 2005 was 

dit aantal 66 en in 2006 dus 58. 

 

Op zaterdag 14 april hebben we inmiddels voor de vierde 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 2008 wordt deze show dus weer georganiseerd. 

 

Op 21 en 22 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Zoals reeds gemeld waren 

er wat problemen met het parkeren, verder kende onze keuring een vlot verloop. Onveranderd 

blijft gelukkig de hoge kwaliteit van het aangebodene, iets waar we trots op mogen zijn!  

 

Dan volgen hier de kampioenen: 

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

 Kampioen hengstveulen overige maten: Alex van de Ponyhoeve, eigenaar A.J.D. Dibbits Horssen.  

 Kampioen merrieveulen minimaat: Arabesque of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.  



 Kampioen merrieveulen overige maten: Alenka van de Geershof, eigenaar J.A.M. van de Geer, 

Afferden.  

 Algemeen Veulenkampioen: Alex van de Ponyhoeve, eigenaar A.J.D. Dibbits Horssen.  

 Kampioen jeugd minimaat: Yellow van het Landgoed, eigenaar B.W. Hijmans, Nederasselt. 

 Kampioen jeugd kleine maat: Wild Cherry of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt. 

 Kampioen jeugd middenmaat: Yanniek van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard, Leur. 

 Kampioen jeugd grote maat: Wiranda van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits Horssen.  

 Algemeen Jeugdkampioen: Wiranda van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits Horssen. 

 Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Simone van de Bredeweg, eigenaar 

A.A. Willems, Bergharen.  

 Kampioen minimaat: Mayflower of Sportview, eigenaar M.M.J. Broens Overasselt.  

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

 Kampioen middenmaat: Roze van Graafland, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen.  

 Kampioen grote maat: O-liberate of Shetlane, eigenaar J.J.J. van Hulst, Beneden-Leeuwen.  

 Algemeen Dagkampioen en tevens Erekampioen: Uranka van Bromishet, eigenaar M.M.J. 

Broens Overasselt. 

 

Deze jonge merrie leverde een unieke prestatie: Sinds 1972 waren alle kampioensmerries in 

Bergharen zwart van kleur en in de voorgaande 51 edities kwam de kampioensmerrie altijd uit 

de midden- of grote maat. Uranka heeft echter de voskleur en behoort tot de kleine maat, een 

ware trendbreuk! 

 

Een zeker noemenswaardig feit in dit jaarverslag is het resultaat dat werd behaald tijdens de 

Jubileumkeuring van het Nederlands Shetland Pony Stamboek: De tweejarige merrie Wiadora 

van de Veldhoeve in eigendom van Caspar Gubbels behaalde het Nationaal 

Jeugdkampioenschap. 

 

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:  

 Winner van de Bredeweg, het fokproduct van Toon Willems werd goedgekeurd in de 

kleine maat. 

 Vancouver van Spoorzicht, fokker Fred van Lokven zag deze zwarte hengst op 

vierjarige leeftijd goedgekeurd worden in de grote maat. 

 

Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN: 

 Winnetoy van de Gemarisahof, eigendom van Thijs Broens, voshengst in de 

minimaat met tweede premie. 

 Woekandi van Linquenda, eigendom van Martin Broens, bruine hengst in de kleine 

maat met tweede premie. 

 

Totaal goedgekeurd deze winter 37 hengsten, waarvan 4 gefokt en/of opgefokt in M&W en 

RvN = ongeveer 10,8%. Dit percentage heeft wel eens hoger gelegen. 

 

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

Overasselt. Thijs Broens is de eigenaar van minikampioen Pacific van Bromishet. De vos 

werd gepresenteerd door Hengstenhouderij Dibbits waar hij ook beschikbaar is. Pacific heeft 



dezelfde moeder als Uranka van Bromishet, onze erekampioene. Beide zijn kinderen van 

Mayflower of Sportview, de meervoudig minikampioene van onze fokdag.  

 

In de middenmaat was de titel voor Skerry van Geldersoord, deze zwarte rastopper is 

eigendom van Stal Bunswaard te Leur.  

 

De vader van deze Skerry is Helmut van de Brouwerij, de moeder van de beste hengst van de 

nieuwe jaargang is Afrodette van de Brouwerij en de moeder van de kleine maats kampioen is 

Floosy van de Brouwerij. Kortom de fokkerij de Brouwerij van Jos Hermsen en Toon van 

Oord leverde een unieke prestatie! 

 

Met deze laatste vermelding komen we aan het eind van het jaarverslag 2007, ik dank u voor 

uw aandacht en hoop dat ook dit jaar weer een plezierig en succesvol verenigingsjaar mag 

worden. 

 

Sandra  


