Wist u dat?
…Het NSPS in 1937 is opgericht en
daarmee ook het oudste ponystamboek in
Nederland is?
…shetlanders beter in de nacht kunnen
zien dan mensen?
...ze hoeven hebben die ongeveer 5 mm
per maand groeien.

Ponypraat
De Shetlander komt van de gelijknamige
eilanden ten noordoosten van Schotland.
Het is er altijd koud en winderig en er
groeit bijna niets eetbaars. Hierdoor is de
shet taai, sober en sterk. Daarnaast moet
het klein zijn, want er is immers maar
weinig voedselaanbod! Vanwege dit gure
klimaat krijgt de shet een dikke wintervacht
en zijn staart en manen weelderig.
De Shetland pony is hierdoor bijzonder
veelzijdig. Oorspronkelijk is hij in
Nederland geïntroduceerd als de
vervanger van de trekhond. In verhouding
tot zijn lichaamsgewicht kan hij super
prestaties leveren en is, in verhouding, het
sterkste paardenras ter wereld.
De stokmaatindeling in Nederland:
> minimaat: stokmaat t/m 86 cm
> kleine maat: stokmaat van 87 t/m 92 cm
> middenmaat: stokmaat van 93 t/m 98 cm
> grote maat: stokmaat van 99 t/m 107 cm

…ze heel erg oud kunnen worden, de
oudste ooit was Old Billy, die werd 62 jaar
oud!
…ze geen adem kunnen halen door hun
mond?
…ze niet kunnen overgeven?
…ze staand kunnen slapen?
…een pony in de zomermaanden ca. 2,5 –
3,5 kg vers gras per uur eet?
…onze fokvereniging heel graag nieuwe
leden verwelkomt?
…er nog meer informatie beschikbaar is
m.b.t. stamboekopname, premiekeuring en
exterieur?
…u dan even contact op kunt nemen met
het “opstartteam”?

FOKVERENIGING
OOST VELUWE
Onderdeel van NSPS

Wat organiseert onze vereniging?
>> Jaarlijkse premiekeuring in Wenum
Wiesel
>> Jaarlijkse feestavond met prijsuitreiking
>> Jaarlijkse barbecue
>> Bezoekjes aan andere stallen
>> Informatieve bijeenkomsten
>> Verschillende evenementen

Wat heeft onze vereniging te bieden?
>>
>>
>>
>>

Aangenaam kennis
te maken!
Onze fokvereniging bestaat sinds 1965
en heeft tot doel het organiseren van de
shetland premiekeuring in het
fokgebied van Oost Veluwe.
Momenteel hebben we 63 leden
woonachtig in de volgende regio’s:

Begin postcode

Eind postcode

3888AA

2889ZZ

6950AA

6979ZZ

7300AA

7399ZZ

8051AA

8054ZZ

8160AA

8199ZZ

Enthousiaste fokkers van jong tot oud.
Van mini tot grote maat
Kennis en ervaring
Een ‘opstart team” voor een warm
welkom en informatie overdracht
>> Een introductiejaar voor jeugd: het
eerste lidmaatschapsjaar is GRATIS!

Contact
Het Bestuur
Edwin van Werven (Voorzitter)
Reinanda Haverkamp
Alma Buys
Frans Wijtten
Anton Hurenkamp

Wat delen we samen?

Secretaris:
“Wij willen levenslustige en vrolijke pony’s
in de weide zien. Ze moeten een eerlijk
karakter hebben en mensen vertrouwen.”
“Het doel van onze fokkerij is het fokken
van kwaliteitsvolle pony's met een plezierig
karakter, zodat deze ook als gebruikspony
inzetbaar zijn”

“We proberen kleur een beetje te
combineren met kwaliteit, maar vinden het
karakter van de pony’s ook erg belangrijk”
“Ons doel is om de echte 'raskikkers'
fokken; pony's met veel ras, behang,
beweging en uitstraling.”

Reinanda Haverkamp
06-23.64.40.62
info@degroenkamp.nl

“Opstart team”
>> Femke Boot
bootfemke@hotmail.com
>> Kristel van der Maten
info@staldeopmaat.nl

Algemeen mailadres
fokverenigingoostveluwe@hotmail.com

Facebook
PASSIE VOOR DE SHETLANDER!

Fokvereniging Oostveluwe

