Jaarverslag 2008 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2008, inmiddels hebben we de 53ste fokdag en
premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd.
Bestuur en vergaderingen
We blikken terug op een turbulent verenigingsjaar. 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. Verder is het bestuur nog twee keer extra bij elkaar
gekomen. Eerst in augustus in verband met de grote uitbraak van droes in ons fokgebied en later in oktober
naar aanleiding van interne bestuursperikelen.
Op 10 april 2008 zijn we hier in de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De gebruikelijke
agendapunten zijn behandeld. In het bestuur waren Mies Bloem en Arjan Lubbe periodiek aftredend, beiden
zijn herbenoemd. Daarnaast werd Mies eveneens herbenoemd door de vergadering als voorzitter van onze
vereniging.
De najaarsvergadering vond plaats op 3 november jl. Inmiddels hadden eerst Jos Hermsen en daarna Mies
Bloem hun bestuursfunctie opgezegd. Hierdoor ontbraken achter de bestuurstafel zowel de voorzitter als de
vice-voorzitter. Willy Cobussen heeft, zoals statutair bepaald, als oudste in het bestuur deze vergadering
geleid.
Belangrijk agendapunt in de najaarsledenvergadering is altijd het evalueren van onze premiekeuring. Zoals al
eerder gemeld werden we in 2008 geconfronteerd met een uitbraak van droes. Dit leidde tot diverse
afmeldingen voor onze keuring, ongeveer 100 pony’s minder. Het bestuur heeft in overleg met Stichting
Rijhal, de veterinair adviseur en het bestuur van het N.S.P.S. gekozen voor de oplossing om op 1 oktober een
extra keuringsdag te regelen voor pony’s die door de omstandigheden op de reguliere keuring niet konden
deelnemen. Uiteindelijk zijn op deze dag nog 70 pony’s beoordeeld.
In de najaarsvergadering werd tevens een voorstel met betrekking tot de contributiebetaling gedaan en met
een kleine aanpassing aangenomen. Het bestuursvoorstel rondom het meten van de één- en tweejarige pony’s
werd niet gesteund door de vergadering. Omdat de penningmeester kort voor deze vergadering zijn functie
heeft opgezegd is er nog geen begroting vastgesteld voor 2009.
Stamboekopname
De stamboekopname vond dit jaar voor de derde keer plaats op de nieuwe manier met ook een veterinaire
inspectie van de aangeboden pony’s. Punt van aandacht hierbij is de meetplaats, deze was onvoldoende vlak.
Voor 2009 wordt er een betonplaat gelegd! Op zaterdag 5 april zijn er bij “De Rijhal” 65 pony’s opgenomen
in het stamboek. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Jaar
Aantal S-opnames

2008
65

2007
82

2006
58

2005
66

2004
51

Hengstenshow
Op zaterdag 12 april hebben we alweer voor de vijfde keer een hengstenshow georganiseerd. Goede
deelname en ruime publieke belangstelling zijn inmiddels constante factoren, hierdoor kon de avond dan ook
wederom 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 2009 wordt deze show
dus weer georganiseerd.

Premiekeuring
Op 26 en 27 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Zoals reeds gemeld waren er behoorlijk
wat afmeldingen, toch kon het kwaliteitsniveau gehandhaafd worden. Organisatorisch zij deze dagen verder
vlekkeloos verlopen.
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Dan volgen hier de kampioenen:
 Kampioen hengstveulen minimaat: Black Beauty van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook, Wijchen.
 Kampioen hengstveulen overige maten: Bon Giorno van Stal Wilcas, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels,
Altforst.
 Kampioen merrieveulen minimaat: Bridget van Valkenblik, eigenaar A. de Valk, Balgoy.
 Kampioen merrieveulen overige maten: Byondi van de Geershof, eigenaar J.A.M. van de Geer, Afferden.
 Algemeen Veulenkampioen: Byondi van de Geershof, eigenaar J.A.M. van de Geer, Afferden.
 Kampioen jeugd minimaat: Anouk van De Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
 Kampioen jeugd kleine maat: Zalistair van de Sleedoorn, eigenaar A.A.M. Toonen, Wijchen.
 Kampioen jeugd middenmaat: Yanniek van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard, Leur.
 Kampioen jeugd grote maat: Your Highness van Stal Wilcas, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.
 Algemeen Jeugdkampioen: Yanniek van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard, Leur.
 Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Tosca van het Steene Kruis, eigenaar W. van
Ommeren, Druten.
 Kampioen minimaat: Paula van Stal Cornelie, eigenaar C.J. Schook, Wijchen.
 Kampioen kleine maat: Paulien van De Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
 Kampioen middenmaat: Rilana van de Noord, eigenaar J.G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
 Kampioen grote maat: Senorita van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof, Maasbommel.
 Algemeen Dagkampioen en tevens Erekampioen: Senorita van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof,
Maasbommel.
Het Dag- en Erekampioenschap was dus weggelegd voor Senorita van ’t Hof. Een merrie afkomstig uit de
traditierijke fokkerij van Stal ’t Hof van Mevr. Wijgerse-Jagtenberg en Dhr. Kloosterman te Maasbommel.
Voor de twaalfde keer in de geschiedenis is de belangrijkste titel op onze keuring door deze stal behaald en
altijd met zelfgefokte pony’s!
Hengstenkeuring
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:
 Ymaro of Sportview, dit bruinbonte minihengstje werd gefokt door en is in eigendom van Martin
Broens.
 Xavier van de Pas, fokker en eigenaar Lard van Roosmalen zag deze zwarte hengst goedgekeurd
worden in de grote maat.
Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN:
 Ziemar van de Meerdijk, mede-eigendom van André Dibbits, dit zwartbonte hengstje in de
minimaat.
Totaal goedgekeurd deze winter 37 hengsten, waarvan dus 3 gefokt en/of opgefokt in M&W en RvN =
ongeveer 8,1%. Helaas is dit het laagste percentage sinds jaren!
Bij de kampioenschappen was in de middenmaat de titel voor wederom voor Skerry van Geldersoord, deze
zwarte hengst is eigendom van Stal Bunswaard te Leur.
Slot
In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar een turbulent verenigingsjaar 2008. Ik dank u voor uw
aandacht en hoop dat dit jaar een minder hectisch en meer plezierig verenigingsjaar mag worden.
Sandra
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