VRAAGPROGRAMMA
WPCV SHOW 2022
Datum:
Locatie:
Sluiting:
Open voor:

Zaterdag 18 juni 2022
De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren
Maandag 23 mei 2022, 23.30 uur
Leden en niet-leden met Welsh pony’s, Cobs en Welsh Part Breds

Beste Welsh pony liefhebber,
Middels dit vraagprogramma nodigen wij u van harte uit om met uw Welsh Pony’s, Cobs en
Welsh Part Breds deel te nemen aan onze WPCV show 2022.
Op deze Zomershow verwelkomen wij net als op de Premium Stallion & Youngstock show van
30 april jl. drie juryleden uit Engeland.
Voor een aantal rubrieken zijn ook wisseltrofeeën aanwezig, dit wisselt per show. Verderop in
dit vraagprogramma leest u meer over de verdeling.
Graag ontmoeten wij u op 18 juni 2022 in Lunteren. Namens het organisatieteam wensen wij
de deelnemers succes, laten wij er een gezellige dag van maken.
Juryleden bij deze show
Sectie A: Mrs. Sandy Goodwin - Tamevalley stud
Sectie B, register WPBR: Mrs. Ann Bigley - Llanarth stud
Sectie C, D & ridden classes: Mrs. Danielle Everitt - Tireve stud
Best Foal of Show, Supreme Overall Youngstock of Show en Supreme Overall Champion of
Show wordt door alle drie de juryleden gekozen.
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Dagindeling, showcatalogus en showringen
De dagindeling wordt niet naar de deelnemers opgestuurd, maar is te raadplegen via onze
website: https://www.wpcvnederland.nl/wpcv-shows/wpcv-shows-2022 vanaf de
woensdagavond voorafgaand aan de show. Op de dag van de show kan de showcatalogus
worden opgehaald bij het secretariaat, deze wordt niet toegestuurd. De ring(en) zijn uitgezet
op een eb en vloed zandbodem.
Eigenaar in de catalogus
De deelnemer die een pony inschrijft, wordt in de catalogus vermeld als eigenaar, tenzij
anders is aangegeven op het inschrijfformulier. Aan de deelnemer worden de prijzen
uitgereikt.
Deelname / correct inschrijven
Alle Welsh Pony's, Cobs en Welsh Part Breds met minimaal 12,5% Welsh bloed, mits
geregistreerd bij een Europees erkend Welsh pony stamboek en qua registratie wordt voldaan
aan de eisen van het moederstamboek kunnen inschrijven.
Een inschrijving is correct indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld, er (leesbare)
kopieën van het paspoort van de pony zijn bijgevoegd met de gegevens van de pony zelf,
incl. de naam van de fokker en de volledige afstamming.
- Hengsten van 4 jaar en ouder dienen een deklicentie of minimaal een VC2 verklaring te
hebben als zij deelnemen aan de in de hand rubrieken. Voor hengsten die deelnemen aan de
gebruiksrubrieken is geen VC2 c.q. deklicentie nodig.
- De inschrijver en eigenaar van een pony zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van
informatie op het inschrijfformulier. De WPCV is niet aansprakelijk voor incorrecte informatie
in de catalogus ten gevolge van fouten in het inschrijfformulier.
Het online inschrijfformulier staat op onze website. Als een pony voor meerdere rubrieken
wordt ingeschreven is voor de 1e rubriek het volledige inschrijfgeld verschuldigd, voor de 2e
en volgende vervolgrubrieken de helft.
Alleen volledig en correct ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
Op het showsecretariaat zijn geen andere informatiebronnen voorhanden dan uw
inschrijfformulier.
1.
2.
3.

Vul het online inschrijfformulier volledig in,
Stuur alle benodigde kopieën: afstammingsbewijzen, deklicentie of VC2 verklaringen
mee.
De inschrijving sluit op maandag 23 mei 2022, 23.30 uur. Inschrijvingen na de
sluitingsdatum worden niet geaccepteerd.
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Showsecretariaat: Sonja de Jong
Tel: 06-28589445 (di. t/m do. 19.30-21.00)
E-mail: wpcvshowsecretariaat@outlook.com
Let op !! Inschrijvingen worden altijd via de mail bevestigd, heeft u
geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met het
showsecretariaat.

Privacy
Bij inschrijving gaat u akkoord met het plaatsen van uw gegevens in de catalogus en het
gebruik van deze gegevens voor stamboekregistratie, tevens gaat u akkoord met het plaatsen
van beeld- en geluidsmateriaal op onze website en/of facebook pagina.
De juistheid van de opgegeven afstamming wordt nagegaan. Indien uw inschrijving wordt
geweigerd, dan wordt u daar voorafgaand aan de show over geïnformeerd.
Op de show kunnen alleen pony’s en combinaties worden geshowd die in de
catalogus zijn opgenomen en ook uitsluitend in de opgegeven rubriek.
Wisseltrofeeën
Pemium Stallion & Youngstock Show
Dagkampioen; Heniarth wisselbeker
Jeugdkamp. sectie A; Doornzicht wisselbeker
Kampioen sectie A; Revel Jeeves Memorial wisselbeker
Kampioen sectie B; Coed Coch Adrian Memorial wisselbeker
Kampioen sectie C; Versatillity cup
Kampioen sectie D; Cobtain trofee
Jeugdkampioen WPBR; Stal Koedijk wisselbeker
Kampioen WPBR; Martin Bakker wisselbeker
Beste aanspanning; Stal Kaszicht wisseltrofee
Best presterende Cob; Ysewyn Perpetual wisselbeker
Zomershow I
Best foal of show sectie A; Toekomst wisseltrofee
Youngstock Champion sectie A; Adelheide trofee
Overall Champion sectie A; Welsh Mountain trofee
Youngstock Champion sectie B; Sundancer Stud trofee
Overall Champion sectie B;
Beste ruin van de show;
Best Foal of Show; Lintelo wisselbeker
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Zomershow II
Supreme Overall Champion
Res. Supreme Overall Champion
Nebo Comet trofee (Overall Champion sectie C)
Geler trofee (Youngstock Champion sectie D)
Rouwkuilen trofee (Beste in Nederland gefokte sectie D)
Frongoy trofee (Overall Champion sectie D)
Welfa Meirion trofee (Beste Welsh Cob onder het zadel)
Note: een wisselbeker wordt niet uitgereikt in de ring maar is op het secretariaat
beschikbaar, de winnaar kan de wisselbeker daar ophalen.
De wisselbekers dienen tijdig te worden ingeleverd voor de volgende betreffende show.
Kosten deelname
WPCV-leden: € 10,00 per pony per rubriek, overige rubrieken met dezelfde pony € 5,00.
Niet WPCV-leden: € 15,00 per pony per rubriek, overige rubrieken met dezelfde pony
€ 7,50.
Betaling
U ontvangt een betaalverzoek (WhatsApp of mail) van het show secretariaat.
Men- en tuigrubriek
De aangespannen rubrieken zijn opengesteld voor hengsten, merries en ruinen van alle
secties van 4 jaar en ouder. De rubriek wordt beoordeeld op de manier van bewegen,
inclusief gedrag, conformation en rastype. Deelnemers aan men- en tuigrubrieken hebben op
1 januari van het showjaar de 14e verjaardag bereikt. In het geval de menner jonger is dan
18 jaar, moet deze in het rijtuig worden begeleid door iemand van 18 jaar of ouder.
Rijrubriek
De rijrubrieken zijn opengesteld voor hengsten, merries en ruinen van alle secties van 4 jaar
en ouder. De rubriek wordt beoordeeld op de manier van bewegen (stap, draf en galop),
inclusief gedrag, conformation en rastype. Deelnemers aan de rijrubrieken zullen worden
gevraagd een uitgestrekte galop te tonen tijdens de individuele presentatie. Hiervan kan op
verzoek van de jury worden afgezien als deze van mening is dat dit niet verstandig is.
Hoe kiezen wij onze kampioenen
Van iedere sectie de Foal Champion
Hieraan doen mee de 1e en 2e geplaatste hengst- en merrieveulens van de sectie, hieruit
wordt het Foal Champion en het Reserve Foal Champion gekozen.
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Van iedere sectie de Youngstock Champion
Hieraan doen mee de 1e en 2e geplaatste pony’s van de 1-, 2- en 3-jarigen hengsten/ruinen
en merrie rubrieken van die sectie; hieruit worden de Youngstock Champion en reserve
Youngstock Champion gekozen.
Van iedere sectie de Adult Champion
Hieraan doen mee alle 1e en 2e geplaatste pony’s van de rubrieken voor volwassen dieren
van die sectie, met uitzondering van de rubriek voor de beste ruin en de gebruikspony’s;
hieruit worden de Adult Champion en reserve Adult Champion gekozen.
Van iedere sectie de Overall Champion
Hieraan doen mee de Foal Champion, reserve Foal Champion, Youngstock Champion,
reserve Youngstock Champion, Adult Champion en reserve Adult Champion van die sectie;
hieruit worden de Overall Champion en reserve Overall Champion gekozen.
Best Foal of Show
Hieraan doen mee de Champion Foal en Reserve Champion Foal van alle secties; hieruit
wordt de Best Foal of Show en de Reserve Best Foal of Show gekozen.
Overall Youngstock Champion of Show
Hieraan doen mee van iedere sectie de Youngstock Champion en reserve Youngstock
Champion; hieruit worden de Overall Youngstock Champion en reserve Overall Youngstock
gekozen.
Supreme Overall Champion of Show
Hieraan doen mee van iedere sectie de Overall Champion en reserve Overall Champion.
Hieruit worden de Supreme Overall Champion of Show en de reserve Supreme Overall
Champion gekozen.
Rubrieksindeling
Sectie/register:
1-jarige hengsten en ruinen
1-jarige merries
2-jarige hengsten en ruinen
2-jarige merries
3-jarige hengsten en ruinen
3-jarige merries (niet zogend)
4-7 jarige zogende merries
≥ 8 jaar zogende merries
Hengstveulens, minimaal 3 weken oud

A
1
2
3
4
5
6
7**
8**
9

B
14
15
16
17
18
19
20**
21**
22
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C
27
28
29
30
31
32
33**
34**
35

D
40
41
42
43
44
45
46**
47**
48

WPBR
53
54
55
56
57
58
59**
60**
61

Merrieveulens, minimaal 3 weken oud
≥ 4 jaar guste merries en ruinen
4-7 jarige hengsten
≥ 8 jaar hengsten

10
11**
12*
13*

23
24**
25*
26*

36
37**
38*
39*

49
50**
51*
52*

62
63**
64*
65*

Gebruiks- en andere rubrieken
66.** Gebruikspony’s aan de hand
67.** Afstammelingengroepen
68.** Veteranen
69.
Ruinen van alle secties/register 1 t/m 3 jaar
70.** Ruinen van alle secties/register ≥ 4 jaar
71.
Leading rein; open voor geregistreerde Welsh secties A en B, merries of ruinen
niet groter dan 121.9cms (12hh) en berijders van 3 t/m 8 jaar, minimum leeftijd van
3 jaar dient bereikt te zijn op 1 januari van het showjaar.
De teugels gaan direct van het bit naar de hand van de berijder. De lead rein mag
alleen zijn vastgemaakt aan de neusriem; aan het zadel mogen geen extra
voorzieningen zitten.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
72.
First ridden; open voor geregistreerde Welsh sectie A en B, merries of ruinen en
berijders tot 12 jaar die de Leading Rein zijn ontgroeit, de leeftijd van 12 jaar is op 1
januari van het showjaar nog niet bereikt.
- Pony’s met een maximale stokmaat van 128 cm (12.2 hh)
- Pony’s galopperen niet in de groep, behalve in de individuele presentatie als
daarvoor wordt gekozen.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
73.
Welsh pony’s o.h.z. t/m 1.37 m met junior berijders op hengsten, merries
of ruinen. De berijder van een merrie, hengst of een ruin heeft de 16e verjaardag
nog niet bereikt op 1 januari van het showjaar.
- De berijder van een hengst heeft op 1 januari van het showjaar de 12 jarige
leeftijd bereikt.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
74.
Welsh pony’s o.h.z. t/m 1.37 m met senior berijders op hengsten, merries
of ruinen; de berijder heeft op 1 januari van het showjaar de 16 jarige leeftijd
bereikt.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
75.
Welsh pony’s o.h.z. v.a. 1.38 m (hengsten, ruinen en merries), de berijder
van een hengst heeft op 1 januari van het showjaar de 14 jarige leeftijd bereikt.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
76.
Welsh pony’s Sectie C & D o.h.z. hengsten, merries of ruinen. Voor berijders
van merries en ruinen zijn geen leeftijdsgrenzen; de berijder van een hengst heeft
op 1 januari van het showjaar de 14 jarige leeftijd bereikt.
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77.
78.
79.
80.
81.

82.

- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
Enkelspan menpony’s en Cobs, vrijetijdsaanspanning.
Enkelspan tuigpony’s en Cobs, concourswagen.
Meerspan menpony’s en Cobs, vrijetijdsaanspanning.
Meerspan tuigpony’s en Cobs, concourswagen/spider.
Young Handlers (deelnemers 6 t/m 17 jaar).
- Minimum leeftijd van 6 jaar dient bereikt te zijn op 1 januari van het showjaar.
- Bij een groot aantal deelnemers kan deze groep op leeftijd opgesplitst worden om
de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
- Uitgesloten van deelname:
•
Hengsten
•
Merries met een veulen aan de voet.
- Dragen van een goedgekeurde cap is verplicht.
- Young Handlers van 6 t/m 8 jaar mogen alleen voorbrengen onder
begeleiding/toezicht van een volwassenen.
Senior Handlers (≥ 18 jaar).
- Deelnemers hebben op 1 januari van het showjaar de 18 jarige leeftijd bereikt.
- Hengsten zijn toegestaan.

* Premium rubrieken, alleen bij de Premium Stallion & Youngstock Show
** Gold en Silver ribbon rubrieken, bij alle shows
Bij weinig deelname in een rubriek kan het bestuur besluiten rubrieken samen te
voegen.
Veiligheid op het showterrein
Op het showterrein bewaakt iedereen de veiligheid van mens, dier en materiaal. De
aanwezigen ondernemen geen acties/gedragingen die de veiligheid daarvan in gevaar kunnen
brengen; dit betreffen zowel acties/gedragingen in de showring als ook buiten de showring.
Deelnemers zijn verplicht met de pony in stap de ring binnen te komen, op straffe
van uitsluiting.
Het bestuur hecht grote waarde aan veiligheid en roept u daarom op zich hieraan te houden
voor de veiligheid van mens en dier.
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