
 

 
 

Leefdaal, mei/juni 2022 
Waarde Heer, 
Mevrouw, 
 
Gelieve ingesloten te willen vinden: 
 
1. Uitslag gewestelijke prijskamp Nijlen 2022 
2. Inschrijvingsformulier gewestelijke prijskamp Limburg - Alden Biesen 

(03.07.2022) 

3. Resterende lidkaarten 
 

      
BELANGRIJKE WEDSTRIJDMEDEDELINGEN 
 
Herhaling: eigenaars kunnen hun pony op elke wedstrijd laten opmeten. Het 
opmetingsformulier wordt jaarlijks eenmalig verzonden (tijdens de eerste 
zending) en kan ook gedownload worden op onze website 
www.shetlandstudbook.be .  
 
Alden Biesen: gaat door op zondag 3 juli 2022, aanvang: 13.00 h. Er vindt 
plaats: de gewestelijke prijskamp voor de provincie Limburg, de Nationale 
Prijskamp Loten (3 pony’s - zelfde eigenaar), het Erekampioenschap (op 
voorwaarde van minimum 3 inschrijvingen hengsten/merries van verschillende 
eigenaars). De inschrijvings-formulieren dienen hiervoor tijdig op het 
secretariaat aangevraagd te worden. De kampioenen van het jaar zelf mogen 
eveneens deelnemen.  
 
Battice en Oudenaarde: wordt de mogelijkheid geboden om merrie met veulen 
op deze prijskamp voor te stellen (beslissing RvB 27.03.2009). De nationale 
prijskamp voor tweejarigen is en blijft te Oudenaarde. 
 
 
ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN  

 
Belangrijk: voor registratie (geboorte) van pony’s EERST de witte 
(voorheen gele) kaart naar het stamboek secretariaat sturen, een 3-tal 
weken later het UELN nummer aan het secretariaat opvragen en DAN PAS 
beginnen met de registratie op Horse-ID; 
 
 
Om de databank van het stamboek te stroomlijnen met deze van Horse ID werd 
ook bij ons de functie ‘einde houderschap’ aangemaakt. Indien u een pony 
heeft doorverkocht aan iemand die geen lid van het stamboek wenst te worden, 
kan u dit doorgeven zodat deze in onze databank niet meer in uw eigendom 
verschijnt. Het is ook mogelijk om een lijst van pony’s in uw stal op te vragen bij 
ons zodat u kan aanduiden welke ‘einde houderschap ‘ zijn.  
 
 

http://www.shetlandstudbook.be/


Nieuwe wetgeving: registreer uw inrichting op Horse ID vóór 31/07/2022. 
Meer info op: www.cbc-bcp.be/mijn-inrichting  
 
Veulenboek 2021: is dit jaar opnieuw gratis, maar dient aangevraagd te 
worden via mail of telefoon. Diegenen die reeds betaalden kunnen dit aftrekken 
van een toekomstige betaling. 
 
In 2023 kan men nog deelnemen aan het nationaal kampioenschap zonder 
voorafgaandelijke deelname aan een provinciale prijskamp. Vanaf 2024 keren 
we terug naar het oude systeem: provinciale wedstrijd (de deelname blijft 3 jaar 
geldig) alvorens te kunnen deelnemen aan het kampioenschap. 
 
DEKBEWIJZEN 

 
Vergeet ze niet te bestellen, ook indien u niet zeker bent of uw merrie drachtig is 
(1 dekformulier = 3 euro, 10 stuks = 20 euro, 25 stuks = 30 euro). Bestellen kan 
tot 1 oktober 2022. Luik B (roze) moet uiterlijk op 15 oktober 2022 binnen 
zijn bij het secretariaat. 
 
Bij internationale dekkingen dient men internationale dekbewijzen aan te 
vragen (25 euro per stuk) 
 
 
SHETLAND PONY PROMODAG 

 
Op zaterdag 25 juni van 11.00 tot 18.00 h op de Schaapsheuvel 
Diestsesteenweg 52, 3390 Tielt-Winge, meer info op 
https://www.facebook.com/events/655180208872819  
 

SHETLAND KALENDER 2023 
 

Heeft u mooie, originele, ontroerende of plezante foto’s van uw Shetland pony’s 
met kinderen of met een huisdier (kat, hond, konijn, cavia…) in voldoende hoge 
resolutie en wilt u deze graag met ons delen? Mail of stuur ze dan zeker naar 
het secretariaat, de beste belanden in onze kalender 2023! Vergeet ook de 
winterseizoenen niet! 
 
OVERLEDEN 
 
Roland Roeykens (° 09.07.1945 - + 10.05.2022, onverwacht), echtgenoot van 
Jeannine en vele jaren een stille vrijwillige kracht achter de schermen van de 

stamboekwerking (afhalen van drukwerk, paspoorten, postzegels, bekers, 
medailles, het dagelijks wegbrengen van post voor leden en alle verzendingen. 
Teveel om op te noemen, hij zal hard gemist worden). 
 
 
 
 
J. De Vries 
Secretaris 
 

http://www.cbc-bcp.be/mijn-inrichting
https://www.facebook.com/events/655180208872819

