
 

 

     Shetland Pony Congres: Fokken met Visie 

 

Een evenement dat u niet mag missen! Laat u inspireren, ontmoet uw collega fokkers en 

ga geïnspireerd en gemotiveerd het nieuwe fokseizoen tegemoet. 

Datum:  zaterdag 20 april 2019 
Organisatie:   Shetland Breeders 
Locatie:  Van der Valk Hotel Duiven, Impuls 2 
 

Programma: 

12.00 uur: Zaal open en ontvangst met lunch, koffie en thee 

13.00 uur: Opening door dagvoorzitter Remond Molenkamp 

13.10 uur: Inleiding over Shetland Breeders door voorzitter Ton Burgers  

13.30 uur: Leren van de Marshwoodfokkerij 

de heer Ton Burgers - eigenaar Stal Bunswaard, een fokkerij gebaseerd op 

Marshwood-lijnen.  

Marshwood ponies zijn geëxporteerd over de hele wereld, niet alleen in Europa, 

maar ook bijvoorbeeld naar Australië en Amerika. Hun invloed is vanaf midden 

vorige eeuw ook in Nederland groot en nog steeds zijn Marshwood gefokte ponies 

wereldwijd erg gewild. De visie op Shetlandfokkerij van de Marshwood stud is 

internationaal een voorbeeld voor velen. 

14.00 uur: Wat is een goede gebruikspony en hoe zou je die moeten fokken? 

de heer Jaap Boom - internationaal jurylid en official mensport KNHS, oud-

bondscoach vierspannen.   

Jaap Boom geeft zijn visie over de Shetlander in de mensport, dressuur, 

vaardigheid en marathon. 

 

de heer Andries Zandee - jurylid aangespannen rijden K.N.H.S, Fries Paarden 

Stamboek en N.S.P.S.  

Andries Zandee vertelt op de van hem bekende boeiende en enthousiaste wijze 

over de Shetland Pony als concourspony 

 

de heer Geurt van den Brink - oud-voorzitter NSPS, fokker en allround  jurylid 

mennen KNHS.  

Geurt van den Brink bespreekt verschillende mogelijkheden over hoe de Shetlander 

als sportpony binnen het stamboek beter en meer tot zijn recht kan komen. 

 

http://stalbunswaard.nl/


 

 

15.00 uur: korte pauze 

15.30 uur: Het belang van een grondige pedigree analyse 

de heer Cor Loeffen -  Voorzitter Hengstenjury KWPN Springen en docent 

Hippisch Centrum Deurne 

Cor Loeffen neemt ons mee in zijn visie over wat een goede afstamming is en hoe 

je een pedigree moet lezen en interpreteren. 

 

de heer Peter Poppelaars –  eigenaar Stal ’t Minihoefke, part-time hippisch 

journalist 

Peter Poppelaars vertaalt de visie van Cor Loeffen naar de praktijk in de 

Shetlandponyfokkerij. 

 

de heer Ruud van Raak – eigenaar Stal de Toekomst,  schrijver van vele artikelen 

over Shetlandfokkerij. 

Ruud van Raak laat aan de hand van een aantal voorbeelden het belang van een 

goede pedigree zien en koppelt dit aan de fokwaardeschattingen uit het zgn. 

“kerstbomenboek” 

 

16.15 uur: Forumdiscussie  

        In het forum nemen plaats: 

        1. Jaap Boom 

        2. Andries Zandee 

        3. Cor Loeffen 

        4. Ruud van Raak 

        5. Anna Marie Dijk, voorzitter N.S.P.S. 

 

17.00 uur: Uitreiking ere-prijs “Fokker van het jaar”  

Ton Burgers, reikt de Bunswaard Cup uit aan de Shetland fokker die zich qua 

visie, kwaliteit en succes het afgelopen jaar het meest onderscheiden heeft. 

 
17.15 uur: Afsluiting 

 

Aanmelden:  Via shetlandbreeders@gmail.com onder vermelding van het aantal personen.  

Kosten voor deelname aan het congres bedragen: 

€ 20,= p.p., waarbij u tevens een jaar lang Vriend van stichting “Fokkers-voor-Fokkers” bent.  

€ 15,= p.p., als u geen Vriend wilt worden 

Voor Vrienden van de stichting en voor jongeren tot 18 jaar is deelname gratis. 

Dit is inclusief lunch, koffie/thee/water. 

Na opgave ontvangt u een bevestiging met de gegevens voor de betaling van het entreegeld. 

mailto:shetlandbreeders@gmail.com

