
Jaarverslag 2013 Shetland Ponyfokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van 

Nijmegen. 
 

In dit jaarverslag blikken we terug op het verenigingsjaar 2013, inmiddels hebben we de 58
ste

 fokdag en 

premiekeuring voor onze vereniging georganiseerd.  

 
Bestuur en vergaderingen 

 

Uw bestuur is in het afgelopen jaar vijf keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Veel 

vergaderpunten worden reeds per e-mail behandeld en maakt vaker vergaderen overbodig, maar ook de 

communicatie met de leden verloopt steeds sneller. Naast het gebruik van e-mail beschikken we sinds het 

najaar van 2011 ook over een eigen website: www.SPF-Bergharen.nl.  

 

We zijn het verenigingsjaar begonnen met een ledenbijeenkomst ten behoeve van de LAR op 5 maart in 

de “Zandloper” te Bergharen. Hierbij is gesproken over de aanpassing van het fokplan. Bij stemming naar 

aanleiding de normen in het concept bleek dat er onder de leden wisselende meningen zijn. Een deel 

stemde voor versoepeling, maar anderen kozen voor het laten van de normen zoals ze waren. Maar ook 

het verhogen van de index bij minihengsten komt aan de orde. 

 

Op 20 maart zijn we in de “Zandloper” te Bergharen bijeengeweest voor onze voorjaarsvergadering. De 

gebruikelijke agendapunten, zoals het jaaroverzicht en de financiële verslaglegging, zijn behandeld. In het 

bestuur waren Willy Cobussen en Marieke Janssen periodiek aftredend. Marieke Janssen is herbenoemd. 

Willy had laten weten dat hij niet herbenoemd wilde worden. We hebben hem bedankt voor zijn inzet 

voor de vereniging. Gezien het feit dat de bestuurssamenstelling in 2012 was uitgebreid naar acht 

personen, heeft het bestuur tijdens deze vergadering de leden om instemming gevraagd om de geen 

nieuwe bestuursleden toe te voegen. De leden zijn ingestemd met de bestuursamenstelling van zeven 

personen. 

Aansluitend aan onze ledenvergadering heeft Mevr. Mr. S.D. Scheiberlich, de voorzitter van de 

hengstenkeuringjury, een uitleg gegeven over het selectiesysteem tijdens de hengstenkeuring. Het animo 

van de leden was groot en wij hebben veel positieve reacties op deze toelichting mogen krijgen. 

 

Op 18 september hadden we wederom een ledenbijeenkomst waar de LAR-agenda van het NSPS centraal 

stond. Een belangrijk punt uit deze bijeenkomst is dat wij als fokverening hebben aangegeven het 

actiepunt omtrent de nieuwe voorzitter LAR met de nodige aanpassingen in de statuten, niet te 

ondersteunen. Daarnaast hebben zijn we in deze bijeenkomst samen tot een voorstel ter aanvulling van 

het fokplan gekomen, omdat in stemming is gebleken dat dit agendapunt door onze fokvereniging niet 

werd ondersteunt. Na afloop van deze vergadering zijn de catalogussen voor onze jaarlijkse fokdag en 

premiekeuring uitgedeeld. 

 

De najaarsvergadering vond plaats op 9 december, vergaderlocatie wederom Dorpshuis “De Zandloper” 

in Bergharen. Belangrijk agendapunt in de najaarsledenvergadering is altijd het evalueren van onze 

premiekeuring. Deze is vlot en goed verlopen. Door een ingezonden brief van één van onze leden is 

gesproken over het welbevinden van de accommodatie. Deze werd betiteld als negatief. Wat betreft 

bepaalde onderdelen konden leden zich hierin vinden. Afgesproken werd dat het bestuur in overleg zou 

gaan met Stichting Rijhal. Echter, verschillende leden gaven aan dat het moeilijk is om een vergelijkbare 

accommodatie te vinden is, gezien de parkeerruimte en de binnenruimte. Daarnaast is de kans groot dat 

deze discussiepunten ook bij andere accommodaties naar voren zullen komen.  

Tijdens deze vergadering is vanuit het bestuur een voorstel gedaan omtrent de organisatie van een busreis.  

 

Stamboekopname 

Op zaterdag 13 april zijn er bij “De Rijhal” 69 pony’s opgenomen in het stamboek. Dit aantal is 

vergelijkbaar met voorgaande jaren.  

Jaar 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Aantal S- 69 60 68 75 78 65 82 58 66 51 

http://www.spf-bergharen.nl/


opnames 

Premiekeuring 

Op 27 en 28 september hielden we onze jaarlijkse premiekeuring. De beide dagen zijn vlot verlopen.  

 

Dan volgen hier de kampioenen: 

 Veulenkampioen hengst minimaat; Goldfinger v.d. Bredeweg, eigenaar A.A. Willems, Bergharen 

 Veulenkampioen merrie minimaat; Gabrie v. stal Bloesem, eigenaar H.W. v.d. Berg, Afferden 

 Veulenkampioen hengst overige maten; Genie v.d. Boskant, eigenaar W.H. v.d. Heijden, Horssen 

 Veulenkampioen merrie overige maten; Ghita v.d. Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen 

 Algemeen veulenkampioen; Ghita v.d. Brouwerij, eigenaar Stal de Brouwerij, Beuningen 

 Jeugdkampioen mini maat; Estelle v.d. Bredeweg, eigenaar A.A. Willems, Bergharen 

 Jeugdkampioen kleine maat; Exciting of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt 

 Jeugdkampioen midden maat; Erotic Queeen v. stal Wilcas, eigenaar C.T.J.G. Gubbels, Altforst 

 Jeugdkampioen grote maat; Elody v.d. Heuvelshof, eigenaar S. Bloem, Deest 

 Beste bonte pony jeugd; Evelien v. 't Pannenhuis, eigenaar P.H.A. Arts, Wijchen 

 Algemeen jeugdkampioen; Elody v.d. Heuvelshof, eigenaar S. Bloem, Deest 

 Kampioen minimaat; Destiny of Sportview, eigenaar M.T.G. Broens, Overasselt 

 Kampioen kleine maat; Belle v.d. Heul, eigenaar G. v.d. Bovenkamp, Maasbommel 

 Kampioen middenmaat; Yanniek v. Bunswaard, eigenaar A. Burgers, Leur 

 Kampioen grote maat; Wiranda v. Veldzicht, eigenaar A. Dibbits, Horssen 

 Kampioen ruinen; Barosso v.d. Buitenweg, eigenaar S. Vissers, Horssen 

 Beste bonte pony; Bonita v.h. Binnenveld, eigenaar F.W.M. v. Wijk, Beneden Leeuwen 

 Algemeen Kampioen en Erekampioen; Wiranda v. Veldzicht, eigenaar A. Dibbits, Horssen 

 Beste jeugdige voorbrenger 5 t/m 10 jaar; Hanneke Sengers, Alverna 

 Beste jeugdige voorbrenger 11 t/m 15 jaar; Lotte Dibbits, Horssen 

 

Tijdens de premiekeuring zijn er binnen onze fokverenging een groot aantal tickets vergeven voor het 

Nationaal Kampioenschap in Lunteren. De titel Nationaal Kampioen Jeugdige Voorbrenger 11 t/m 14 jaar 

werd door Lotte Dibbits op haar naam geschreven.  

 

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 werden weer enkele successen behaald: 

 

Goedgekeurd en gefokt in M&W en RvN:  

 

 Early Bird of Sportview, gefokt door en in eigendam van Dhr. M.T.G. Broens uit Overasselt. 

Deze hengst behaalde een kopplaats met een 1
ste

 premie. 

 Elegant van de Bloemhof, gefokt door en in eigendom van Dhr. M. Bloem uit Bergharen en 

behaalde een eerste premie. 

 Dietlof van Veldzicht, gefokt door en in eigendom van A. Dibbits uit Horssen en behaalde een 

eerste premie. 

 

Daarnaast mocht één van onze leden het kampioenschap ‘beste driejarige, in Nederland gefokte hengst, 

op zijn naam schrijven. Deze titel ging uit naar de hengst: Evra v. ’t Zand. Wij willen eigenaar Johan van 

de Geer van harte feliciteren met deze titel. 

 

In het totaal van 26 deze winter goedgekeurde hengsten, scoren we dit jaar wederom beperkt. En voor het 

eerst sinds jaren werd geen enkele ereprijs tijdens de hengstenkeuring meegenomen naar het Land van 

Maas en Waal of het Rijk van Nijmegen. 

 

Slot 



In dit jaarverslag hebben we teruggekeken naar het verenigingsjaar 2013. Ik dank u voor uw aandacht en 

hoop dat 2014 wederom een plezierig verenigingsjaar mag worden. 

 

 

 


