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WPCV Winter Fair op 5 november 2022 in Bunschoten in manege De Gouden Adelaar
Uit de enquête in juli jl. kwam naar voren dat 72% graag een enthousiaste shower of jonge fokker als
Judge zou zien en dat 42% graag een show in november zou willen zien. Het bestuur heeft hier naar
geluisterd en de WPCV Winter Fair uitgeschreven op 5 november 2022 te Bunschoten in manege De
Gouden Adelaar. Het bestuur heeft jonge en deskundige Judges uitgenodigd en we gaan ervanuit dat
we veel inschrijvingen zullen ontvangen. Behalve de show is er ook een mooi nevenprogramma
gemaakt om jonge en oudere deelnemers te vermaken.
Geldprijzen te winnen
Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur besloten dat op deze Winter Fair geldprijzen
kunnen worden gewonnen. De geldprijzen worden in de showring uitgereikt aan de voorbrenger.
Bijzonderheid voor de veulenrubrieken: Voor veulens is geen inschrijfgeld verschuldigd en de eerste 3
geplaatste veulens in een rubriek winnen een geldbedrag.
Onze Judges
Mr. Adrain Bowen (Glyncoch Stud) voor sectie A, B & D
Adrian komt d.m.v. een aanbeveling van een andere Panel Judge, die aangegeven heeft dat Adrian “a
fair judge” is. Adrian is als Panel Judge bevoegd om de secties A, B, C en D te jureren. Decennia fokt
zijn familie Welsh pony’s en Adrian heeft daarmee een mooie leerschool doorlopen. Hij is nu bezig
met zijn eigen carrière in de Welsh wereld als fokker en shower (www.glyncoch.com).
Mrs. Lisa Barsoum-Allen (Liaura Stud) voor sectie C & WPBr, rij-, men- en tuigrubrieken
Lisa heeft de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan in het rijden en jureren. Zij heeft naam
gemaakt onder het zadel toen ze voor de Horse of the Year Show of Olympia 8x gekwalificeerd werd.
Haar eigen gefokte sectie C merrie Liaura O-Ren Ishii won haar rubriek op de RWAS. Ook zit Lisa in
de organisatie van de Thames Valley Show en Towerlands Welsh Medal Show. Afgelopen RWAS was
zij Ridden Jugde voor de Cobs.
Middels het vraagprogramma en inschrijfformulier op onze website, nodigen wij u van harte uit om
met uw Welsh pony’s en Cobs deel te nemen. Op de WPCV Winter Fair wordt gekeurd volgens het
Engelse systeem, d.w.z. de pony’s worden gekeurd door Engelse Judges en zij keuren zonder
catalogus (onafhankelijk en objectief).
Het vraagprogramma en inschrijfformulier kunt u bereiken door te klikken op onderstaande link.

https://www.wpcvnederland.nl/shows.
Of ga naar onze website en klik op “Shows”. Het ‘Inschrijfformulier’ aanklikken, invullen en verzenden.
WPCV Journal
De redactie is enthousiast van start gegaan met het maken van de Journal 2022. Zij nodigt u uit om
interessante artikelen aan te leveren met bijbehorende foto’s. Het biedt een gelegenheid om uw stud,
hengst of merrie in het zonnetje te zetten, of een onderwerp te belichten dat aandacht verdient.
Graag bij de foto’s aangeven de naam van de pony en de naam van de fotograaf. U
kunt uw inbreng sturen naar redactiewpcv@gmail.com.

Advertenties
Er is hulp bij het maken van advertenties
We hebben 2 deskundige dames bereid gevonden om u te helpen bij het maken van een advertentie;
tw.: Kim Renders g.renders@onsnet.nu (06-57676562) Kimberley Karsdorp k.karsdorp@hotmail.com
(06-42966638)
Tarieven
De tarieven zijn gelijk voor leden en niet-leden:
- Advertentie Journal 1 pag. kleur € 130,00
Advertentie Journal 1 pag. ZW/W € 75,00
- Advertentie Journal 1/2 pag. ZW/W € 45,00
Redactiestatuut
Artikelen worden door de redactie nagekeken op typ- en taalfouten en teruggelegd bij auteur als dit
aan de orde is. De redactie doet geen controle op de juistheid van de feiten. Onder het artikel wordt
de naam van de auteur vermeld. Wilt u wijzigingen aanbrengen in een reeds ingeleverd artikel of titel
van een foto, dan stuurt u het gewijzigde bestand in en niet alleen de wijzigingen. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de redactie op redactiewpcv@gmail.com.
Belangrijke datums mbt de Journal:
01-11-2022: sluitingsdatum voor inleveren artikelen, foto’s en advertenties
31-12-2022: Journal gaat naar de drukker
28-01-2023: Journal wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie
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