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Beste Welsh liefhebbers,
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Voordat wij elkaar treffen tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 26 januari 2019 wensen wij u een gezond en
sportief mooi jaar toe.
Wij nodigen u van harte uit op 26 januari voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op onze vertrouwde locatie in Langbroek.
(Dorpshuis ‘De Toekomst’ Prinsenplein 3, 3947 PG Langbroek). De zaal is open vanaf 13 uur, aanvang 14 uur.
Aan het einde van de bijeenkomst is er traditioneel tijd voor een gezellig samenzijn met een kopje soep en een
broodje.
Graag ontvangen wij via Sonja de Jong (wpcvsecretariaat@gmail.com) een berichtje van u zodat wij met de catering
afspraken kunnen maken over het aantal te verwachten gasten.
Op de agenda staan twee punten die absoluut uw aanwezigheid waardevol maken. Ook zal de WPCV Journal 2018
aan de leden uitgereikt worden.
Als eerste zal de commissie die voorbereidingen aan het treffen is voor ons jubileumjaar in 2020 een powerpoint
presentatie houden waarin zij de diverse scenario’s die er tot nu toe bedacht zijn met de aanwezigen op een
interactieve manier zullen delen. Het doel is om gezamenlijk tot één plan te komen waaraan de komende maanden
verder gewerkt kan worden. De voorbereidingen zijn getroffen door: Annet Borgstijn, Emma v/d Burg, Ilse v/d Plaat
en Lennard Zoet. Vanuit het bestuur waren Clemens Verspreek en Jos Elskamp bij de bespreking aanwezig.
Als tweede hebben wij zoals dat inmiddels traditie is geworden tijdens deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar
een spreker uitgenodigd. Wij zijn verheugd dat Henk van Dijk bereid gevonden is om dit jaar zijn geweldige ervaring
in de Welsh Pony en Cob wereld met ons te delen. Henk van Dijk is sinds 1973 onlosmakelijk verbonden met de
Ruska fokkerij terwijl zijn partner, Judith Alberts haar dieren onder de Riverside prefix registreert. Vele fokproducten
van hen hebben internationaal de weg gevonden in de sport en fokkerij wereld. Op de Ruska en Riverside stud
worden tot op de dag van vandaag sectie C en D dieren gefokt met een heel duidelijke visie. Henk zal ons daarin
meenemen.
Komt u naar onze bijeenkomst en heeft u tijdens de najaarsvergadering een wisselbeker in ontvangst genomen wilt
u dan zo vriendelijk zijn deze weer aan ons terug te geven? Alleen dan is het voor ons mogelijk om tijdens de shows
deze trofeeën ook in onze tent te laten zien. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Zowel op onze website (wpcvnederland.nl) als op facebook heeft u inmiddels het overzicht van onze shows en de
uitgenodigde juryleden kunnen zien. Mocht u dit ontgaan zijn hierbij nogmaals het overzicht:
4 mei 2019
Premium Stallion & Youngstock Show op Manege de Mallejan, ’t Jannendorp 1, 3791 VJ Achterveld.
Jury sectie A & B, Mr. Brian Thompson van de Penech stud
Jury sectie C & D, Mr Gwyn Dobbs van de Llangattock stud
15 juni 2019
Zomershow I op de accommodatie van LR de Nunspeetse Ruiterclub en PC Klein maar dapper, Wezenland 39, 8071
SZ Nunspeet.
Jury sectie A & B, Mr Jeff Parry van de Talponciau stud
Jury sectie C & D, Mr Glyn Wiliams van de Carless stud
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7 september 2019
Zomershow II op Manege Zilfia’s hoeve, Fortweg 2, 3992 LX Houten.
Jury sectie A & B, Mrs. Vanessa Dyvig van de Sunwillow stud
Jury sectie C & D, Mr. Huw Reed van de Tyngwndwn stud
Zodra de vraagprogramma’s klaar zijn zullen deze via de gebruikelijke kanalen gedeeld worden.
De WPCV voorjaarsvergadering staat gepland op 31 mei 2019 in Langbroek, zaal open om 19 uur, aanvang
vergadering 19.30 uur.
De WPCV najaarsvergadering staat gepland op 9 november 2019, aanvang 14.00 uur.
En dan als laatste. Om een overzicht te verkrijgen van het aantal dekkingen moet van de WPCV dekbonnen het witte
deel worden opgestuurd naar het registratiekantoor in het jaar van dekking.
Als dat nog niet is gebeurd vragen wij u dit z.s.m. te doen.
We zijn met zijn allen overeengekomen (en dat staat ook in ons registratieregelement) dat de WPCV nakomelingen
registreert van hengsten met een WPCV of WPCS licentie.
Aan hengstenhouders dus het verzoek een WPCV/WPCS-dekbon uit te schrijven overeenkomstig met de WPCV of
WPCS licentie.
Merrie-eigenaren moeten er ook op toezien dat zij de correcte dekbon ontvangen, zodat zij niet in de problemen
komen, als het veulen moet worden geregistreerd.
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