
Aan: alle leden van NSPS fokvereniging Friesland

Beste ponybezitter,

Het Bestuur van Fokvereniging Friesland van het NSPS is erg trots u uit te kunnen 
nodigen deel te nemen aan onze 55e premiekeuring, op zaterdag 18 september as. Op
de locatie Hoeve Paardenkracht, Tijnjeweg 3, 8457 EK te Gersloot. 
Voor meer info kijk op www.hoeve-paardenkracht.nl.

Aanvang 09.00 uur. 

Opgave :
U kunt uw pony’s (t/m 12 jaar) opgeven via MIJN NSPS door bij het kopje keuringen de 
premiekeuring van Friesland aan te klikken of via bijgaand inschrijfformulier. U dient wel 
de BVI, blauw,geel of rose van de ingeschreven pony’s op te sturen naar de secretaris 
Jannet van der Veen. We verzoeken u bij de veulens, enters en twenters duidelijk te 
vermelden of het gaat om een mini, kleine, midden of grote maat. Van uw enters en 
twenters hebben we de correcte stokmaat nodig, om ze in de juiste rubrieken te kunnen
plaatsen, bij onjuiste vermelding/constatering door de jury  kan de pony eventueel 
worden uitgesloten van deelname om het kampioenschap, dus let hier goed op.

Enters mini-maat is t/m 84 cm Twenters minimaat is t/m 85 cm
Enters kleine maat is 85 t/m 90 cm Twenters kleine maat is 86 t/m 91 cm
Enters midden maat is 91 t/m 96 cm Twenters midden maat is 91 t/m 97 cm
Enters grote maat is 97 t/m 104 cm Twenters grote maat is 98 t/m 105 cm

Opgave voor de keuring kan tot en met 22 augustus 2021.

Inschrijfgeld :
Het inschrijfgeld voor de keuring bedraagt € 6,00 per pony. U wordt verzocht het 
inschrijfgeld en € 5,00 voor de catalogus tijdig over te maken op rekening;
NL 73 RABO 0145779750 t.n.v. Shetlandpony fokvereniging Friesland, Lisa de Vries -Bon,
Nijewei 46, 9281 NW Harkema

Indien u meer catalogussen wenst te ontvangen dit graag doorgeven aan de secretaris.

Uw betaling en het inleveren van de BVI dient uiterlijk 22 Augustus 2021 te zijn voldaan.

Certificaat: 
Ook dit jaar is het mogelijk om voor de kampioenspony’s een oorkonde te bestellen, in 
plaats van een beker.
Wilt u uw voorkeur voor een oorkonde of beker, mocht(en) uw poy(‘s) kampioen worden, 
aangeven op het inschrijfformulier of doorgeven aan de secretaris?

Extra rubriek:
Na de pauze is er een rubriek waar de kinderen hun voorbrengtalenten kunnen laten 
zien. Voor opgave kunt u de naam van uw (klein)kind met leeftijd op de achterzijde van 
het inschrijfformulier schrijven of via een mail aan de secretaris aan ons kenbaar maken. 
(deelname vanaf 5 jaar tot 16 jaar). 

U wordt verzocht de pony’s in een keuringsconditie, met goed verzorgde hoeven en 
netjes getoiletteerd, te presenteren. Het bestuur stelt het op prijs dat de pony’s worden 
voorgebracht door begeleiders in wit tenue.

http://www.hoeve-paardenkracht.nl/


Huren Boxen                                                                                                             
Er is op deze locatie geen mogelijkheid tot het huren van boxen. Alle pony’s kunnen 
aangebonden worden in de bak.

Lunchbuffet
In de pauze is er mogelijkheid om gebruik te maken van een uitgebreide en luxe lunch 
(lopend buffet). De kosten voor deze lunch zijn € 15,00 p.p. incl. drinken. Ook 
vegetarisch is mogelijk, vermeld dit bij uw opgave s.v.p.
Opgave bij inschrijving bij de secretaris onder vermelding van het aantal personen. Het 
verschuldigde bedrag voor het lunchbuffet graag overmaken naar NL 73 RABO 
0145779750 t.n.v. Shetlandpony fokvereniging Friesland

Het bestuur vraagt nog uw aandacht voor de volgende punten :
1. Alle dieren die deelnemen aan de keuring dienen gechipt te zijn , m.u.v veulens. 

Deze kunnen in (vooraf) overleg met de heer F.J. Vonck (0512- 372541) gechipt 
worden.

2. Denkt u bij opgave aan het meesturen van de gele/blauwe/roze inlegvellen 
van het paspoort, deze heeft het secretariaat nodig tijdens de voorbereiding en op
de keuringsdag.

3. Drie jaar en oudere pony`s die niet in het stamboek zijn opgenomen, kunnen op 
deze premiekeuring NIET worden gekeurd. Zij kunnen op de nakeuring worden 
aangeboden en daarna eventueel worden geprimeerd.

4. Vanwege het digitale programma, waarin de keuring verwerkt wordt, kunnen 
alleen pony’s die op uw naam staan, deelnemen aan de keuring. Pony’s die niet
op naam van de eigenaar staan, worden niet inschreven voor de keuring.

Uiteraard mag het duidelijk zijn dat iedere inzender wordt geacht zijn/haar eigen 
afval/hooi etc. op te ruimen na de keuring.

Bent u ook bereikbaar via een emailadres? Wilt u dit ons laten weten  via 
emailadres secretaris.nspsfriesland@gmail.com i.v.m. portokosten?  Alvast 
bedankt. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Fokvereniging Friesland

Inlichtingen : 
secretaris
Jannet van der Veen
De Jister 9
9062 HH, Oentsjerk
0637178086
Of per mail:
Secretaris.nspsfriesland@gmail.com

Uitnodiging feestavond en prijsuitreiking:
Over de feestavond met de prijsuitreiking volgt later meer.
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