Jaarverslag 2010 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2010, inmiddels hebben we de 55ste fokdag en
premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd.
Bestuur en vergaderingen
Uw bestuur is in het afgelopen jaar vijf keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering en daarnaast is er
traditiegetrouw een extra bestuursbijeenkomst voor het samenstellen van de catalogus van onze fokdag.
Op 19 april zijn we in de “Zandloper” te Bergharen bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De
gebruikelijke agendapunten zijn behandeld. In het bestuur waren Willy Cobussen en Marieke Janssen periodiek
aftredend, zij zijn herbenoemd.
We hadden nog een vacature voor een reserve-afgevaardigde voor de Ledenadviesraad van het NSPS. De
ledenvergadering heeft Marieke Janssen benoemd.
Tevens is in de voorjaarsvergadering een vernieuwd Huishoudelijk Reglement van onze vereniging aangenomen.
Na de aanpassingen van de statuten in 2009 was dit reglement niet helemaal actueel meer.
De najaarsvergadering vond plaats op 15 november jl., vergaderlocatie wederom Dorpshuis “De Zandloper” in
Bergharen. Tijdens deze ledenvergadering is een aanvulling met betrekking tot het erekampioenschap van onze
fokdag in het Huishoudelijk Reglement opgenomen.
Belangrijk agendapunt in de najaarsledenvergadering is altijd het evalueren van onze premiekeuring. Deze is vlot
en goed verlopen, alleen hadden we op vrijdag een drietal pony’s waarbij het chipnummer niet af te lezen viel.
Deze pony’s zijn uitgesloten van deelname aan de keuring en fokdag. Inmiddels heeft het Hoofdbestuur van het
NSPS deze richtlijn gewijzigd, mede naar aanleiding van een schrijven van onze vereniging.
Zowel in de voor- als najaarsvergadering werd verslag gedaan over de Ledenadviesraad van het NSPS.
Opmerkingen en suggesties worden door de afgevaardigde meegenomen, als duidelijk is dat een meerderheid van
de ALV van onze vereniging dit ondersteunt.
Stamboekopname
Op zaterdag 3 april zijn er bij “De Rijhal” 75 pony’s opgenomen in het stamboek. Dit aantal is vergelijkbaar met
voorgaande jaren.
Jaar
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Aantal S-opnames
75
78
65
82
58
66
51
Hengstenshow
Op zaterdag 10 april hebben we alweer voor de zevende keer een hengstenshow georganiseerd. Deelname en
publieke belangstelling lopen duidelijk terug, gelukkig kon de avond wel nog met een positief financieel resultaat
worden afgesloten. Getracht was de sfeer te verhogen en het programma aantrekkelijker te maken, ondermeer door
een andere indeling. Helaas hebben we moeten constateren dat dit niet tot resultaat heeft geleid en is er besloten om
in 2011 geen hengstenshow meer te organiseren.
Premiekeuring
Op 24 en 25 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. Organisatorisch zijn deze dagen vlot verlopen.
Traditiegetrouw is er een hoog premiepercentage, de jury gaf wel aan dat de pony’s in de kleinere maten
achterblijven bij de kwaliteit in de midden en grote maat.
Dan volgen hier de kampioenen:

 Kampioen hengstveulen minimaat: Daan van ‘t Pannenhuis, eigenaar P.H.A. Arts, Wijchen.
 Kampioen hengstveulen overige maten en Algemeen Veulenkampioen: Déjà Vu van Stal Wilcas,
eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.
 Kampioen merrieveulen minimaat: Dancing Queen of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens,
Overasselt.
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Kampioen merrieveulen overige maten: Darola van ‘t Hof, eigenaar Stal ‘t Hof, Maasbommel.
Kampioen jeugd minimaat: Caitlyn van de Vissershof, eigenaar H. Vissers, Horssen.
Kampioen jeugd kleine maat: Belle van de Heul, eigenaar G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
Kampioen jeugd middenmaat: Beatrix van Bunswaard, eigenaar Stal Bunswaard/A. Burgers, Leur.
Kampioen jeugd grote maat en Algemeen Jeugdkampioen: Born to Love van Stal Wilcas, eigenaar
C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.
Beste bonte pony en Winnaar “Jan Dibbits Wisseltrofee”: Zaffira van Bromishet, eigenaar M.M.J.
Broens, Overasselt.
Kampioen minimaat: Whiskey of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
Kampioen kleine maat: Wilona van ‘t Veld, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt.
Kampioen middenmaat: Kalanda van de Noord, eigenaar J.G. van de Bovenkamp, Maasbommel.
Kampioen grote maat, Algemeen Dagkampioen en tevens Erekampioen: Royal Queen van Stal
Wilcas, eigenaar C.Th.J.G. Gubbels, Altforst.

Het meest opvallende resultaat was er dus voor Stal Wilcas van Caspar en Wilma Gubbels uit Altforst.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze fokdag wist een fokstal alle drie de hoofdprijzen in het zelfde
jaar te behalen.
Tijdens de premiekeuring zijn er binnen onze fokverenging 13 tickets vergeven voor het Nationaal
Kampioenschap in Lunteren. 11 pony’s zijn in de ring verschenen, waarvan 5 kopplaatsen. Caspar
Gubbels werd met Born to Love van Stal Wilcas Algemeen Jeugdkampioen grote maat. Stal ‘t Hof van
Mevr. Wijgerse-Jagtenberg en William Kloosterman werden met hun merrie Signorita van ´t Hof
Kampioen grote maat en Algemeen kampioen.
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:




Anders van Bunswaard, deze grotemaatse vos van Zweedse afstamming is geboren bij Ton Burgers te
Leur.
Black Diamond en Balmoral of Sportview, deze minihengstjes werden gefokt door en zijn in eigendom
van Martin Broens.
Bright van de Bloemhof, fokker en eigenaar Mies Bloem zag deze zwarte hengst goedgekeurd worden in
de middenmaat en bekroond met een tweede premie.

Goedgekeurd en opgefokt in M&W en RvN:
 Mies Bloem zag de door hem opgefokte Berno van de Pelgrim goedgekeurd worden in de grote maat en
uiteindelijk de beker behalen voor de beste driejarige in Nederland gefokte hengst.
Totaal goedgekeurd deze winter 26 hengsten, waarvan dus 5 gefokt en/of opgefokt in M&W en RvN = 19%.
Bij de kampioenschappen was er dus de beker voor de beste driejarige die naar Berno van de Pelgrim ging.
De ereprijs voor de beste vierjarige ging naar Alex van de Ponyhoeve. Alex legde daarnaast ook nog beslag op het
kampioenschap in de grote maat. Alex is gefokt bij en in eigendom van de families van de Heijden en Dibbits te
horssen.
Slot
In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar het verenigingsjaar 2010, een rustig verlopen verenigingsjaar. Ik
dank u voor uw aandacht en hoop dat 2011 wederom een plezierig verenigingsjaar mag worden.
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