
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Fokdag 
 

 

Beste leden van Shetland Pony Fokvereniging “De IJsselstreek”, 

 

Zoals jullie op de ledenvergadering van 2 juli jl. hebben besloten, gaan we een bijzondere 

activiteit organiseren in onze fokvereniging. Dit jaar is er geen normale premiekeuring, maar 

toch willen we graag een keer bij elkaar komen met fokkers en liefhebbers van Shetland 

Pony’s uit onze fokvereniging. Doel van deze zgn. “Vrolijke Fokdag” is vooral een gezellige 

dag met elkaar maken. Daarbij zit ook een wedstrijdelement, want we kunnen onze pony’s 

aan een fokjury laten zien. Op het eind van de dag kiezen deze ook de Achterhoekse 

kampioen van 2020.  

Daarnaast kunt u als lid van De IJsselstreek deze dag ook van gedachten wisselen met andere 

fokkers, kijken naar hun veulens en fokproducten en eventueel lekker discuzeuren over 

gemaakte hengstenkeuzes.  

Om de gezellige insteek van de dag verder vorm te geven, gaan we ook een stoelendans 

met pony’s houden. Dat doen we met kinderen, maar we nodigen ook volwassenen uit om 
(in een aparte groep) met dit ludieke onderdeel mee te doen. Dat levert ongetwijfeld veel 

hilariteit op! 

    

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze “Vrolijke Fokdag” op zondag 13 

september op Paardensportcentrum Diekshuus, Ulftseweg 4a te Gendringen 

(www.diekshuus.nl). De keuring wordt buiten gehouden. 

 

De aanvang van de keuring is 09.00 uur. 

 

Inschrijving voor de keuring staat alleen open voor leden van ‘’de IJsselstreek’’. 

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. 

 

Secr.: Bram Koster 

Melderstraat 23 c 

6942 NL Didam 

Tel: 06 51465627 

Email: spf.de.ijsselstreek@gmail.com 

  



Om het gezellig te houden hebben we besloten het inschrijfgeld voor de fokdag laag te 

houden. Deze bedraagt € 2,50 per pony. Dit geringe bedrag is mede mogelijk gemaakt door 

de hoofdsponsor van de “Vrolijke Fokdag”, hoveniersbedrijf Teun Aleven.  

Voor de catalogus betaalt u € 5,00. Het inschrijfgeld en de catalogus kunt u ’s ochtends bij 

het afhalen van de hoofdnummers afrekenen bij de administratie. 

 

De inschrijving sluit op maandag 14 augustus. U kunt uw pony’s aanmelden voor de 

keuring door de naam van de pony en de eigenaar te mailen naar 

spf.de.ijsselstreek@gmail.com.  

 
Ook kunt uw de inschrijving 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 bij het inschrijven.  

 

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. 

 

Kinderen en volwassenen die willen deelnemen aan de stoelendans met hun pony, kunnen 
hun naam (en bij de kinderen ook graag hun leeftijd) en de naam van de pony mailen naar 

spf.de.ijsselstreek@gmail.com.   

 

 

Wij hopen u allen te ontmoeten op zondag 13 september in Gendringen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van S.P.F. “De IJsselstreek” 

 

 

 

Bram Koster 

Secretaris  
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