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Mei 2022, Newsletter 3

Shows
Na de geslaagde show in Nunspeet van 30 april j.l. zijn wij volop bezig met het organiseren van onze
volgende show. Deze zal gehouden worden op de locatie van De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1, 6741EC
Lunteren op 18 juni. Wij zijn blij dat het gelukt is om een drietal gerenommeerde juryleden uit het VK
bereid gevonden te hebben om op deze show te jureren.
Om de show goed te laten verlopen hebben wij altijd een aantal vrijwilligers nodig. Onze voorringmeester
is op deze show verhinderd. Komt u ons de 18e juni helpen? Aanmelden kan bij Ellen Ruys, onze
showcoördinator.
De verdere gegevens m.b.t. de show en het inschrijfformulier staan online. De sluitingsdatum voor
inschrijvingen van deze show is gesteld op maandag 23 mei 23.30 uur. Zorg dat je erbij bent!!
RVO en paspoorten
De RVO heeft nog steeds leveringsproblemen met de leverancier van de paspoortomslagen. Paspoort
uitgevende organisaties lopen daardoor vertraging op met de productie van nieuwe paspoorten. De RVO
heeft toegestaan een “Tijdelijk document” uit te geven om met een pony zonder paspoort te mogen
reizen. Als u door de vertraging in de problemen komt neemt u dan contact op met het registratiekantoor
(Clemens Verspeek).
Nadat de Brexit definitief geworden is mag het WPCS geen paspoorten meer uitgeven van dieren die niet
in het VK geboren zijn. Fokkers zijn voor de aanvraag van hun paspoort afhankelijk van de lokale Paspoort
Uitgevende Instanties (PPI’s). De aansluiting in de paspoorten qua nummering met het VK (opgenomen in
de WPCS studbooks) is er niet meer. Op verzoek van een aantal fokkers is er een oplossing gevonden om
deze nummering onderdeel uit te laten maken van de naam van de pony. Op de volgende algemene
ledenvergadering van de WPCV op 24 juni zal dit voorstel gepresenteerd worden waarna de aanwezige
leden hun stem hierover mogen uitbrengen.
Algemene Ledenvergadering
De volgende algemene ledenvergadering is gepland op 24 juni te Langbroek (noteer in uw agenda). Voor
de toekomst van onze vereniging is dit een belangrijke vergadering. Twee zittende bestuursleden treden
af en er zal een schriftelijke verkiezing gehouden voor de opvulling van de ontstane vacatures. Vanuit het
bestuur worden een aantal leden voorgedragen. Voor alle leden die menen een waardevolle bijdrage aan
onze vereniging te kunnen leveren bestaat de mogelijkheid om mits voldaan aan de daarvoor geldende
procedure In een volgende nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op terug.
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Internationale Show 2022
De Internationale show gaat dit jaar in Aken plaatsvinden. Op de show accommodatie gelden specifieke
toegangsregels (o.a. Equine Influenza and Equine Herpes Virus (EHV)).
De informatie hierover is te vinden op de website van IG Welsh en van de Int Show
(https://www.internationalshow2021.de) en op hun Facebookpagina
(https://www.facebook.com/IWS2022/).
WPCV leden kunnen inschrijven tot 18 mei 2022 via de WPCV (int.2022_wpcv@outlook.com)
Diergeneeskunde Outdoor Event (DOE)
Het Diergeneeskunde Outdoor Event op zaterdag 21 mei 2022 is een educatieve en gezellige buitendag
voor dierenliefhebbers van jong tot oud. De DOE wordt georganiseerd door studenten van de faculteit
Diergeneeskunde op het buitenterrein van de faculteit Diergeneeskunde op het Utrecht Science Park.
Bezoekers krijgen een uniek inkijkje in het vak van dierenarts bij rondleidingen in de kliniek Paard, de
gezelschapsdierenkliniek en onderwijsboerderij de Tolakker. Er zijn workshops, lezingen en shows
gerelateerd aan diergeneeskunde. Verder is er een foodplein met livemuziek, een countryfair, een
aangespannen paardenwedstrijd, een kinderplein én start de hondenwandeling van het Nederlandse
Kankerfonds voor Dieren vanaf het DOE. Kortom: een leerzaam en gezellig dagje uit voor jong en oud
waar ontzettend veel te beleven valt.
Op dit evenement zal ook de WPCV aanwezig zijn!
Kijk voor meer informatie op de website van Diergeneeskunde Outdoor Event.

Met vriendelijke groet,
Bestuur WPCV.
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