Jaarverslag 2009 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2009, inmiddels hebben we de 54ste fokdag en
premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd. We blikken terug op een verenigingsjaar dat gekenmerkt
mag worden als “nieuwe start” .
Bestuur en vergaderingen
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 23 maart 2009 zijn we de “Rijhal” bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De gebruikelijke
agendapunten zijn behandeld. In het bestuur waren André Dibbits, Kees Schook en Sandra Sengers periodiek
aftredend, zij zijn herbenoemd. In de twee bestuursfuncties die najaar 2008 waren ontstaan zijn Caspar
Gubbels en Marieke Janssen verkozen. Willy Cobussen neemt de taak van penningmeester op zich, Arjan
Lubbe werd door de vergadering benoemt als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Mies Bloem en Jos
Hermsen zijn bedankt voor hun inzet en betrokkenheid bij het bestuur in de afgelopen jaren.
Tevens is in de voorjaarsvergadering voorstel tot wijziging van de statuten van onze vereniging aangenomen,
dit kwam voort uit de totale, landelijke structuurwijziging van het Nederlands Shetland Pony Stamboek.
Onze vereniging beschikt hierdoor weer over nieuwe en actuele statuten waarin ook geregeld is dat er
wederzijdse erkenning is tussen het NSPS en onze fokvereniging.
Uit deze wijziging vloeide voort dat we een afgevaardigde moeten benoemen voor de Ledenadviesraad van
het NSPS. De ledenvergadering heeft André Dibbits benoemd.
Door de structuurwijziging van het NSPS is de Afdeling Gelderland opgeheven. Na verrekening van de nog
gemaakte kosten in 2010 heeft er een kascontrole plaatsgevonden en is het saldo van de Afdeling verdeeld
over de acht betreffende fokverenigingen.
De najaarsvergadering vond plaats op 10 november jl. Voor het eerst is gebruik gemaakt van een nieuwe
vergaderlocatie: Dorpshuis “De Zandloper” in Bergharen. Tijdens deze ledenvergadering is vastgesteld dat
we voorlopig hier blijven vergaderen. Verder is gemeld dat André Dibbits is benoemd tot vicevoorzitter van
het bestuur.
Belangrijk agendapunt in de najaarsledenvergadering is altijd het evalueren van onze premiekeuring. Deze is
vlot en goed verlopen, alleen het geluid vraagt voor 2010 enige aandacht. In de najaarsvergadering werd
tevens voor het eerst verslag gedaan over de Ledenadviesraad van het NSPS. Opmerkingen en suggesties
worden door de afgevaardigde meegenomen, maar duidelijk is wel dat er nog opstartproblemen zijn en dat
dit meer structuur behoeft.
Stamboekopname
De stamboekopname vond dit jaar voor de vierde keer plaats op de nieuwe manier met ook een veterinaire
inspectie van de aangeboden pony’s. Inmiddels ligt er een vaste betonplaat in de Rijhal voor het meten van
de schofthoogte. Op zaterdag 4 april zijn er bij “De Rijhal” 78 pony’s opgenomen in het stamboek. Dit aantal
is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Jaar
Aantal S-opnames

2009
78

2008
65

2007
82

2006
58

2005
66

2004
51

Hengstenshow
Op zaterdag 11 april hebben we alweer voor de zesde keer een hengstenshow georganiseerd. Goede
deelname en publieke belangstelling zijn inmiddels constante factoren, hierdoor kon de avond dan ook
wederom met een positief financieel resultaat worden afgesloten. Wel moeten we proberen de sfeer te
verhogen en het programma aantrekkelijker te maken.
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Premiekeuring
Op 25 en 26 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Organisatorisch zijn deze dagen
vlekkeloos verlopen. Dit jaar hadden we in de persoon van Merel Vleeming een nieuwe omroepster, ze heeft
zich uitstekend staande kunnen houden in een voor haar compleet onbekend evenement.
Dan volgen hier de kampioenen:
 Kampioen hengstveulen minimaat: Corné van Valkenblik, eigenaar A. de Valk, Balgoy.
 Kampioen hengstveulen overige maten: Casparanzo van Stal Wilcas, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels,
Altforst.
 Kampioen merrieveulen minimaat: Charon of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
 Kampioen merrieveulen overige maten en Algemeen Veulenkampioen: Chrissy van de Johanneshoeve,
eigenaar J.J.J. van Hulst, Beneden-Leeuwen.
 Kampioen jeugd minimaat: Acajou of Sportview, eigenaar B.W. Hijmans, Nederasselt.
 Kampioen jeugd kleine maat: Boukje van de Boskant, eigenaar W.H. van de Heijden, Horssen.
Kampioen jeugd middenmaat: Alone van ‘t Hof, eigenaar Stal ’t Hof, Maasbommel.
 Kampioen jeugd grote maat en Algemeen Jeugdkampioen: Adelheid van de Johanneshoeve, eigenaar
J.J.J. van Hulst, Beneden-Leeuwen.
 Beste bonte pony en winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Wietske van Veldzicht, eigenaar A. Dibbits,
Horssen.
 Kampioen minimaat: Whiskey of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
 Kampioen kleine maat: Verona van de Vissershof, eigenaar H. Vissers, Horssen.
 Kampioen middenmaat: Zallivare van de Noord, eigenaar J.G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
 Kampioen grote maat, Algemeen Dagkampioen en tevens Erekampioen: Paula van de Pas, eigenaar L.
van Roosmalen, Afferden.
Het Dag- en Erekampioenschap was dus weggelegd Lard van Roosmalen uit Afferden met zijn merrie Paula
van de Pas. Eerder in 2009 wisten merries uit zijn fokstal al het Algemeen Kampioenschap te veroveren in de
fokgebieden Noord-West-Veluwe en Noord-Limburg, nu was er dan eindelijk ook de overwinning in
Bergharen.
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:
 Aramis en Abantos of Sportview, deze minihengstjes werden gefokt door en zijn in eigendom van
Martin Broens. Het zijn beide zonen uit de eerste jaargang van Thorgal en via hun vaderlijn inmiddels
de derde generatie “of Sportview”!
 Alex van de Ponyhoeve, gefokt door en eigendom van de families Dibbits en van de Heijden te
Horssen. De nationaal veulenkampioen van 2007 is uitgegroeid tot het kopnummer van de grote maat.
 Arno van de Bloemhof, fokker en eigenaar Mies Bloem zag deze zwarte hengst goedgekeurd
worden in de grote maat en bekroond met een eerste premie.
Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN:
 Axel van Stal de Groen Weide, eigendom van Cor de Keijzer uit Dreumel, dit voshengstje behaalde
een tweede premie in de minimaat.
 Amigo van de Vethstede, mede-eigendom van André Dibbits, ook dit voshengste behaalde een
tweede premie in de minimaat.
 Alabama of Starlake, mede-eigendom van Mies Bloem, bekroond met eerste premie in de grote
maat.
Totaal goedgekeurd deze winter 23 hengsten, waarvan dus 7 gefokt en/of opgefokt in M&W en RvN = ruim
30%, een zeer hoge score! Een dergelijk hoog resultaat heeft de samensteller van dit verslag nog niet eerder
kunnen vermelden.
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Bij de kampioenschappen was in de middenmaat de titel voor de derde keer voor Skerry van Geldersoord,
deze zwarte hengst is nog steeds in eigendom van Stal Bunswaard te Leur.
In de grote maat was er succes voor de Veldzicht-fokkerij: Plesman van Veldzicht behaalde hier de titel, hij
is nog steeds in eigendom van Appie Dibbits.
Slot
In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar het verenigingsjaar 2009, het jaar waarin we zij gestart met
nieuwe statuten en een nieuwe invulling van het bestuur Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat 2010 een
plezierig verenigingsjaar mag worden.
Sandra
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