Leefdaal maart 2021
Waarde Heer, Mevrouw,
Gelieve ingesloten te willen vinden:
1.
2.

Uitslag Nationale Hengstenkeuring 2021
Lidkaarten 2021 (voor sommige leden)

Voor diegenen die hun lidgeld (25 €) reeds betaalden, hartelijk dank! Indien vergeten, het kan nog altijd.

WEDSTRIJDVOORUITZICHTEN…
NIJLEN (provinciale prijskamp Antwerpen): ook dit jaar zal de wedstrijd helaas niet kunnen doorgaan
door corona. Deelnemers die reeds hadden ingeschreven en betaald, kunnen dit overdragen naar een andere
locatie.
ALDEN BIESEN (provinciale prijskamp Limburg): voorlopig kunnen wij nog niet bevestigen dat het
landbouwevent ‘Agricultura’ zal doorgaan op zondag 4 juli omdat de coronaprognose nog te onzeker is.
Wij houden contact met de organisator om zo kort mogelijk op de bal te kunnen spelen. Neem daarom
zeker regelmatig een kijkje op onze website www.shetlandstudbook.be of de facebook pagina van het
Belgisch Studbook van de Shetland pony. Zodra wij meer nieuws hebben, wordt het daar onmiddellijk met
u gedeeld. Indien Alden Biesen doorgaat, kan u op de website ook meteen het inschrijvings- en
opmetingsformulier downloaden.
HERHALING: leden die voortaan deze verzending graag digitaal wensen te ontvangen, kunnen dit
bevestigen door een mailtje te sturen naar belgisch.studbook@skynet.be
VEULENS: geboren in 2021 dienen een naam te krijgen met de beginletter P. Vergeet niet uw stalnaam
volledig in te vullen. Het UELN nummer dient u aan te vragen op het secretariaat. Bij een geboorte dient u
het luik D van het dekbewijs (geboorteverklaring) naar het secretariaat te sturen en uw veulen aan te
melden op Horse-ID (cf. hieronder), gelieve evenzeer de betaling voor aanmaak paspoort veulen (20 euro,
beslissing RvB 18/12/2018) gelijktijdig te doen;
VEULENBOEK 2020: dankzij de schenking van de vereniging De Shetlandpony konden wij u vorig jaar
het veulenboek gratis aanbieden. Wie graag een gratis exemplaar van de nieuwe editie 2020 wenst te
ontvangen doet hiervoor best een mailtje naar het secretariaat met ‘veulenboek 2020’ in de titel en uw
adresgegevens in de mail. Mailen kan t.e.m. 15 mei, nadien gaat het veulenboek in druk.
DEKBEWIJZEN: kunnen aangevraagd worden vanaf 15 mei 2021 (de aanvraag dient door de
hengstenhouder te gebeuren, het roze luik B dient uiterlijk op 15 oktober van het dekjaar 2021 op het
secretariaat toe te komen). Alleen goedgekeurde hengsten hebben recht op een dekbewijs;

ALGEMEEN VERGADERING: door corona kunnen we helaas nog geen datum vastprikken, houd
hiervoor zeker ook onze website en facebook pagina in het oog.

HORSE ID (opfrissing)

Opfrissing: deze site werd opgericht door de federale voedselbank en is toegankelijk voor elke EU-burger.
U dient als fokker iedere geboorte op horse-ID aan te geven alsook elke mutatie en sterfte:
 Bij een geboorte stuurt u de witte kaart alsook de aanvraag tot identificatie naar het
stamboeksecretariaat, samen met de betaling van het paspoort. Het stamboek geeft het UELN nummer
dat u na een 14-tal dagen kan opvragen. Eens u dit nummer heeft, kan u pas de registratie bij horse-ID
doen;
 Bij een mutatie dient de nieuwe eigenaar, indien hij dat wenst, het boekje naar het stamboek te sturen
voor mutatie. MAAR het is de verkoper die de mutatie in de horse-ID applicatie doet waardoor hij
aangeeft geen verantwoordelijkheid meer te dragen voor de pony;
 Bij sterfte: eveneens aangifte horse-ID en vervolgens het paspoort naar het stamboek secretariaat
sturen.
=> deze 3 acties zijn verplicht vanuit Vlaanderen/federaal voedselagentschap

Corona blijft nog steeds zwaar doorwegen op de beleving en uitvoering van onze Shetland hobby. Daarbij
komt sinds kort het rhinopneumonie virus dat voor extra ongerustheid zorgt bij veel paarden- en
ponyhouders. Maar het leven en de natuur gaan door, herstellen zich vroeg of laat. De eerste veulentjes
dartelen al rond en zijn het levend bewijs dat onze hobby een toekomst heeft. Leuke pony/veulenfoto’s zijn
trouwens nog steeds welkom op het secretariaat, wie weet krijgen ze een plekje in de kalender 2022, mét
hoplelijk weer fysieke wedstrijden. Wij willen tot slot alle vrijwilligers die het voorbije corona jaar
geholpen hebben om de weinige merriekeuringen en hengstenkeuring in goede banen de leiden van harte
bedanken.

Vriendelijke groet en veel geluk met de veulentjes,

J. De Vries
Secretaris

