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Beste Welshliefhebber,
1.
WPCV Zomershow Zuid:
Hierbij ontvangt u de uitnodiging om in te schrijven op de WPCV Zomershow Zuid op 2 september as. op de
Zilfia’s Hoeve te Houten. U vindt het vraagprogramma en inschrijfformulier op de website (www.wpcv.nl).
Lees het vraagprogramma zorgvuldig door; dit wordt ook toegestuurd per e-mail.
Panel Judges uit UK:
Mrs. W. Lowe Barnes - Fouroaks Stud, secties A en B en WPBR
Mrs Wendy Barnes fokt al haar hele leven sectie A en B in het Noord-Westen van Engeland. Gwyn Rhosyn Frenin
is een hengst die ze veel gebruikt heeft. In combinatie met Springbourne Caress fokte ze Fouroaks Carmen, een
prachtige showmerrie. Met Fouroaks Reanne won ze de gouden RWAS medaille. Ze legt veel nadruk op beweging
en Welsh type. Als jurylid is ze de laatste jaren veel gevraagd in en rond de Midlands en ook heeft ze in Belgie
gejureerd.
Mr. D. Roberts - Tawelfan/Lynard Stud, secties C en D
David Roberts en zijn hele familie fokken en showen al vele jaren Welsh cobs en sectie C's. Ze zijn op alle grote
shows te vinden en boeken veel succes. David jureerde de Equitana Open Air Show in Neuss in 2015. Er waren
daar recordinschrijvingen. Ook is hij voorzitter van het internationale commitee van de WPCS. In 1984 op de
historische internationale show in Ermelo showde hij enkele van de Welsh cobhengsten in het grote
showprogramma.
De jurering van de verschillende secties/rubrieken:
Sectie A & B:
Mrs. W. Lowe Barnes, Fouroaks Stud
Sectie C & D:
Mr. D. Roberts, Tawelfan/Lynard Stud
Welsh Partbreds:
Mrs. W. Lowe Barnes, Fouroaks Stud
Leading Rein:
Mr. D. Roberts, Tawelfan/Lynard Stud
Young Handlers:
Mr. D. Roberts, Tawelfan/Lynard Stud
First Ridden:
Mr. D. Roberts, Tawelfan/Lynard Stud
Rij-, men- en tuigrubrieken:
Mr. D. Roberts, Tawelfan/Lynard Stud
Best Foal of Show, Supreme Overall Youngstock en Supreme Overall of Show door beide Judges.
De jurering van de rassecties staat vast; de jurering van de overige rubrieken is onder voorbehoud.
Nieuwe rubriek voor kinderen 6 t/m 10 jaar
Er wordt op de Zomershow Zuid een leuke rubriek voor jonge kinderen georganiseerd. Het thema zal zijn “Plezier
met je pony”. Deze rubriek zal geheel in het teken staan van leuke dingen doen en plezier hebben met de Welsh
pony's. Deze rubriek wordt niet gejureerd door een Panel Judge.
De kinderrubriek “Plezier met je pony” zal in het teken staan van Grondwerk. Als de zomer straks weer voorbij is
en de dagen weer korter worden, is het moeilijker om onze pony’s voldoende beweging te geven en te rijden.
Ook willen ze wel eens te veel stalmoed hebben, omdat er door het slechtere weer soms niet gereden kan
worden. Een goede oplossing is om grondwerk doen met je pony waarbij zowel de pony als het ruitertje extra
beweging krijgen. De rubriek is toegankelijk voor kinderen van 6 t/m 10 jaar, omdat er niet gereden wordt en
alleen aan de hand naast de pony wordt gewerkt. Uiteraard is de hulp van een volwassene toegestaan, want
veiligheid en vertrouwen staan nog steeds voorop in deze rubriek. Lijkt het je leuk om mee te doen geef je dan
zo snel mogelijk op bij Thea van der Zwaag via de mail: vierwindstreken07@hetnet.nl of telefonisch na 18.00
uur: 06-20152066.

Opgave is nodig, omdat de rubriek ingepland wordt in de show en het belangrijk is voldoende tijd beschikbaar te
hebben. Graag je naam en de naam en afstamming van je pony doorgeven, zowel Welsh A als Welsh B pony’s
mogen meedoen. Hengsten en zogende merries zijn niet toegestaan. Lees het vraagprogramma voor de
aanvullende voorwaarden. Als je de pony ook inschrijft in een van de overige rubrieken, is de inschrijving in deze
rubriek gratis.
Inschrijvingen voor Zomershow Zuid
De inschrijvingen voor de showrubrieken en gebruiksrubrieken stuurt u naar Sonja de Jong. Tegen laag tarief
sluit de inschrijving op 14 augustus as. Daarna wordt uw inschrijving geaccepteerd tegen een verhoogd tarief
van 4 euro per pony (lid) en 6 euro per pony (niet-lid). Wilt u inschrijven na 21 augustus as, neem dat eerst
contact op om te horen of er nog ruimte is. Op 29 augustus as. wordt de catalogus verzonden naar de drukker
en kunt u niet meer inschrijven of wijzigingen aanbrengen.
2.
Internationale Show 2017
Via de WPCV zijn 45 dieren ingeschreven. Dit is een mooi aantal en wij hebben gehoord dat er ook via andere
inschrijfkanalen goed is ingeschreven. Wij hopen dat 12 augustus as. te Ermelo een mooie showdag mag worden
ter promotie van het Welsras en ter intensivering van de internationale contacten.
De WPCV ondersteunt verder de Internationale Show met bekers en een full-color advertentie.
3.
Nieuwe locatie Zomershow Noord en verbeteringen shows
Op de najaarsvergadering wil het bestuur met u overleggen over de Zomershow Noord, aangezien de locatie te
Wezep vanaf 2018 niet meer beschikbaar is. Verder wil het bestuur aan u ideeën voorleggen om het showen te
stimuleren en beter te laten aansluiten bij de wensen van de leden. De details staan in de uitnodiging voor de
najaarsvergadering; die wordt verzonden in oktober 2017.
4.
Dag voor Nieuwe leden
Op 13 september as. organiseert de WPCV een dag voor nieuwe leden. Nieuwe leden hebben vaak veel vragen
over registratie, showen en de vereniging. Om deze mensen te helpen met wegwijs worden in Welshland, heeft
het bestuur besloten een leuke avond te organiseren. Deze wordt gehouden op 13 september as. in het
Dorpshuis te Langbroek. We beginnen om 20:00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. De consumpties
zijn voor rekening van de WPCV. Bent u lid geworden in 2016 en 2017, dan ontvangt u een persoonlijke
uitnodiging per e-mail met detailinformatie.
5.
Nieuw bestuurslid gezocht
In de voorjaarsvergadering 2016 zijn twee bestuursleden afgezwaaid, tw. Anneke Lodewijk en Willard Leeuwis en
er is een nieuw bestuurslid benoemd tw. Sonja de Jong. Momenteel is er dus 1 vacature. Wij willen graag ons
bestuur weer op volle kracht brengen en zoeken daarom een bestuurslid. Leden worden opgeroepen zich aan te
melden conform onderstaande regels. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:
art. 7.1 van de statuten:
Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste
negen leden, die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Benoeming van bestuursleden
geschiedt op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste drie leden. Verkiesbaar in het bestuur
zijn leden die tenminste twee volle kalenderjaren lid zijn van de vereniging. De voordracht door bedoelde leden
dient schriftelijk te geschieden middels een door hen ondertekend stuk met vermelding van naam, voornamen,
adres en geboortedatum van de voorgestelde kandidaat- onder bijvoeging van een schriftelijke, ondertekende
verklaring van de voorgestelde kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. Deze kandidaatstelling
door de leden dient binnen tien dagen na de verzending van de betreffende kandidaatstelling door het bestuur;
bij de secretaris te zijn ingediend. Alleen natuurlijke personen zijn tot bestuurslid te benoemen.
6.
Tijdige aanvraag paspoorten:
Vraag tijdig een paspoort aan teneinde een paspoort met beperkingen te voorkomen. Maak dus tijdig een
afspraak met uw chipper, zodat hij een goede planning kan maken. Het veulen moet worden gechipt in de 3e
maand.
Om te chippen toont u uw veulen aan het halster, op een harde ondergrond en schoon van aanhangend vuil. De
chipper zal uw schets gebruiken / zelf een schets maken en waarschijnlijk foto's nemen. Thuis werkt hij die
gegevens uit op de officiële schets met watermerk, die wordt toegevoegd aan het paspoort. De chipper is
verplicht te schetsen conform de richtlijnen van de FEI. De chipper is verplicht uitgebreidere werkzaamheden te
doen dan voorheen; hij kan dit bij u in rekening brengen.
Binnen 7 dagen na het chippen moet het paspoort worden aangevraagd. Dit moet uiterlijk worden verstrekt in de
5e maand om problemen te voorkomen, want de paspoortdatum moet liggen binnen 6 maanden na de
geboortedatum van het veulen. Als die termijn is verstreken, is de WPCV verplicht een paspoort met beperkingen

te verstrekken; dit houdt in dat het dier niet meer mag worden geslacht en dit beperkt de afzetmogelijkheden.
Nadat uw betaling is ontvangen, wordt het paspoort gemaakt. De paspoorten worden gemaakt in volgorde van
ontvangst van de betalingen. De contactgegevens van een chipper in uw buurt treft u aan op onze website.
Nieuwe EU-verordening I&R:
Op 1 januari jl. is de EU-verordening 262/2015 van kracht geworden. De verordening bevat aangescherpte eisen
mbt identificatie en registratie van paarden. Het doel is bescherming van de voedselketen, zodat met medicijnen
behandelde dieren niet voor menselijke consumptie worden geslacht.
Voor rasdieren sectie A, B, C en D blijft de schets verplicht. Voor WPBR-dieren + dieren met een neutraal
paspoort mag gekozen worden om geen schets te maken, maar kan worden volstaan met 2 foto's.
7.
Redactiecommissie WPCV Journal 2017
De WPCV Journal wordt jaarlijks uitgegeven en bevat winnaars van de Bronze Overseas Medals, uitslagen van
shows, wisselbekers, Gold & Silber Ribbons en Premiums en veel andere interessante informatie over genetica,
voeding en fokkerij. Het maken van een Journal vraagt dat gedurende het jaar uitslagen, foto's en interessante
artikelen worden verzameld, zodat aan het einde van het jaar e.e.a. snel kan worden samengebundeld. Besloten
is om hiervoor een redactiecommissie op te richten die gedurende het jaar de ogen en oren open heeft. Wij
zoeken hiervoor 3 enthousiaste mensen die enige bedrevenheid hebben met het omgaan met de computer en zin
hebben om mee te werken aan de rijkdom van de Journal. Sonja de Jong is hiervoor de contactpersoon, als u
meer informatie wilt ontvangen of zich wilt aanmelden.
8.
Overgang van de website naar een nieuwe provider
In juni is onze website verhuist naar de nieuwe provider (SoHosted). Dit is niet helemaal goed gegaan, want de
naam van de website is wel verhuist, maar de inhoud van de website niet. Dit heeft tot gevolg gehad dat enige
tijd de website van de WPCV onbereikbaar is geweest; onze excuses daarvoor.
Inmiddels is het probleem verholpen en is onze website weer bereikbaar.

Bestuursleden en contactgegevens
mw. Wilma Bijma (vz), tel.nr. 06-53115355, wilma.wpcv@hotmail.com
dhr. Clemens Verspeek (penn+registr), Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel, 06-34737835, wpcv@hetnet.nl
mw. Herma Bakker (secr), tel.nr. 06-30960850, wpcvsecretariaat@gmail.com
mw. Sonja de Jong (showsecretariaat), tel.nr. 06-24336372, wpcv@dejongsdressuursecretariaat.nl
dhr. Joop Gidding (showcoordinator), tel.nr. 06-16589809, johgid@googlemail.com
mw. Ellen Ruys, tel. 06-17426335 ellen.paola@ziggo.nl
vacature.

