
 

 

 

 

 

 

Leefdaal, november 2022 

 

Mevrouw, waarde heer, 

 

 

Gelieve te willen vinden: 

 

 

1. Uitslagen Battice, Oudenaarde, Bertem en Asbeek 2022 

2. Inschrijvingsformulier Nationaal Kampioenschap 2023 

3. Inschrijvingsformulier hengstenkeuring 2023 

4. Verslag Algemeen Vergadering 

  

 

MEDEDELINGEN 

 

• Lidgeld 2023 (25 euro): dit mag gestort worden op rekeningnr. BE35 735- 3061854-

37 met mededeling ‘lidgeld 2023’; 

 

• Veulens geboren in 2023: hun voornaam dient te beginnen met de letter R. Let wel: 

overschot dekbewijzen 2022 is niet bruikbaar voor 2023; 

 

• Nationaal Kampioenschap 2023: dit zal doorgaan op zaterdag 14 januari ikv 

Agriflanders Gent. Wie kan deelnemen: uitzonderlijk kan elke pony die definitief 

werd opgemeten (dus minimum 3 jaar oud) deelnemen aan het kampioenschap 

(laatste jaar zonder voorafgaande deelname aan een provinciale wedstrijd). Vaccinatie 

is verplicht, controles ter plaatse.  

 

• Hengstenkeuring 2023: gaat door in Asbeek (Hof ‘t Elshout, Elshout 5) op zaterdag 

4 februari, aanvang 10 h. Het veeartsdocument is verplicht en dient samen met de 

inschrijving naar het secretariaat gestuurd te worden (opgelet: het originele 

veeartsdocument, geen kopie). Men kan een blanco versie downloaden op onze 

website www.shetlandstudbook.be of opvragen bij het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.shetlandstudbook.be/


 

 

• Voor een vlotte administratie is het wenselijk dat het inschrijvingsgeld tijdig betaald 

wordt bij deelname aan wedstrijden. Ook dient het inschrijvingsformulier duidelijk 

ingevuld én ondertekend te worden. Zoniet kan toegang tot de ring geweigerd 

worden. 

 

• Leden die voortaan deze verzending digitaal wensen te ontvangen, kunnen dit nog 

steeds bevestigen door een mailtje te sturen naar belgisch.studbook@skynet.be . De 

overigen blijven de papieren versie ontvangen. 

 

• Aanvulling Algemeen Vergadering met 6 mandaten (cf. verslag AV, inmiddels 

verschenen in staatsblad).  

 

• Vanaf 2023 zal het mogelijk zijn om digitale dekbewijzen aan te vragen. Wij zullen 

deze werkwijze toelichten in een volgende verzending en tijdens onze Algemene 

Vergadering. 

 

• Svz paspoorten: indien een paspoort op zich laat wachten, kijk zeker na of u de 

betaling heeft verricht, bv. bij het opmeten/DNA/geboorte veulen/mutatie. 

 

 

OVERLEDEN 

 

Guy Apers (° 9 juni 1975 - + 15 november 2022), zoon van Antoine Apers (jurylid en lid 

AV). 

 

Het secretariaat heeft aan de getroffen familie zijn oprecht medeleven betuigd. 

 

 

 

J. De Vries – Secretaris-Shetland 
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