
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden van Shetland Pony Fokvereniging “De IJsselstreek”, 
 

Bij deze nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan onze jaarlijkse premiekeuring op 

vrijdag 9 augustus 2019 op Paardensportcentrum Diekshuus, Ulftseweg 4a te Gendringen 

(www.diekshuus.nl). Bij gunstige weersomstandigheden zal de keuring buiten worden 

gehouden. 

 

De aanvang van de keuring is 08.30 uur. 

 

Aan de keuring kunnen deelnemen alle veulens en één- en tweejarige merries, hengsten en 

ruinen, mits ingeschreven in het veulenboek. Daarnaast kunnen alle drie jaar en oudere 

merries en ruinen deelnemen welke staan ingeschreven in Categorie A of Categorie B van 

het stamboek. 

 

Alle pony’s dienen op naam te staan van de eigenaar. Laat geboren veulens dienen z.s.m. 

te worden aangemeld bij het NSPS, zodat de juiste gegevens kunnen worden opgenomen in 

de catalogus. 

 

Het inschrijfgeld voor de premiekeuring bedraagt € 5,00 per pony.  

Daarnaast betaald u € 6,00 voor de catalogus. Het inschrijfgeld en de catalogus kunt u ’s 

ochtends bij het afhalen van de hoofdnummers afrekenen bij de administratie. 

 

De inschrijving sluit op maandag 1 juli 2019. U kunt uw pony’s digitaal aanmelden via 

MIJNNSPS. U selecteert voor elke pony de juiste keuringsrubriek. De BVI’s van de digitaal 

aangemelde pony’s dient u wel uiterlijk 1 juli .a.s. in te leveren! Van de digitaal aangemelde 

veulens hoeven geen inschrijfformulieren te worden ingediend.  

Maakt u geen gebruik van MIJNNSPS, dan kunt u uw pony’s aanmelden door het inleveren 

van het originele bewijs van inschrijving (BVI). Voor het aanmelden van de veulens kunt u 

gebruik maken van het bijgevoegde inschrijfformulier. 

Extra formulieren kunt u downloaden van onze website www.spf-ijsselstreek.nl . 

 
LET OP! 

Zoals afgesproken tijdens de ALV worden er na 1 juli geen inschrijvingen meer geaccepteerd. 

Alleen veulens geboren na 1 juli kunt u aanmelden tot uiterlijk 13 juli 2019. 

Het bestuur stelt het zeer op prijs dat deze veulens z.s.m. na de geboorte worden 

aangemeld voor de keuring bij de secretaris EN direct worden opgegeven bij het 

stamboekkantoor in Zutphen. 

 

Secr.: Bram Koster 

Melderstraat 23 c 

6942 NL Didam 

Tel: 06 51465627 

Email: spf.de.ijsselstreek@gmail.com 

  

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


Uw inschrijving kunt u inleveren bij: 

 

  Dhr. B. Koster, Melderstraat 23c, 6942 NL Didam  

of 

  Mevr. Jansen-Gartsen, Duitshofweg 5, 7084 AR Breedenbroek 

 

U wordt vriendelijk doch dringend verzocht uw één- en twee jarige pony’s zelf te 

meten en de juiste stokmaat te vermelden op een briefje en deze te bevestigen 

aan het bewijs van inschrijving.  

 
Uiterlijk een week voor de premiekeuring ontvangt u een catalogus. 

Overige informatie zal hierin worden vermeld. 

 

Boxen 

Voor het huren van boxen kunt u contact opnemen met Dhr. N. Kock van 

Paardensportcentrum Diekshuus, tel. 06-51981487 of email info@diekshuus.nl. 

 

Adverteren 

Leden die een advertentie willen plaatsen in de catalogus of de fokvereniging op een andere 

manier willen steunen kunnen contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 

Ook is er de mogelijkheid tot het sponsoren van een rubriek à € 5,00.  

Uw naam en stalnaam worden dan boven een rubriek in de catalogus vermeld. Indien u van 

deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan verzoeken wij u bijgevoegd strookje in te vullen 

en gelijktijdig met uw inschrijving in te leveren. 

 

Rubrieken voor jeugdige inzenders 

Direct na de middagpauze wordt een rubriek voor “Beste jeugdige voorbrenger” 

georganiseerd. Van de twee leeftijdscategoriën (5 t/m 10 jaar en 11 t/m 15 jaar) worden de 

winnaars uitgenodigd voor het Nationaal kampioenschap “Beste jeugdige voorbrenger” 

tijdens de Nationale keuring in Lunteren. 

Het gaat hierbij niet om de kwaliteit van de pony, maar om de kwaliteit van de voorbrenger. 

Het is de bedoeling dat het kind zo veel mogelijk zelfstandig zijn taak uitvoert tijdens het 

voorstellen van de pony aan de jury.  

Opgave bij de secretaris d.m.v. naam en leeftijd van het kind. Aanmeldingen voor 1 juli 2019 

worden opgenomen in de catalogus. 
Inschrijven is alleen mogelijk voor kinderen wonende in het gebied van “De IJsselstreek”. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bram Koster 

Secretaris S.P.F. “De IJsselstreek” 


