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Hengstenkeuring 2017.
In december waren wij allemaal weer in Mariënheem te vinden om te zien hoe de nieuwe jaargang
er uitzag. Na 2 dagen selectie leverde dit ons 8 mini’s, 3 kleine maat, 5 middenmaat en maar liefst
10 grote maat hengsten op. Tijdens de na- en herkeuring werden daar nog eens een kleine en een
middenmaat hengst aan toegevoegd. In januari werd de premiekeuring voor de hengsten
georganiseerd en natuurlijk de Kampioenschappen.
Na een spannende strijd werd Hunk van de Belschuur van dhr. C.V.J. Hilhorst III uit Amersfoort
opgesteld als de beste driejarige hengst in Nederland gefokt. Aan Dhr. Hilhorst werd door onze
voorzitter namens de bond de beker uitgereikt. Het waren voor velen van onze leden weer
spannende dagen met aan het einde weer mooie Kampioenen.
Bestuur
Ook in 2017 kwam het bestuur regelmatig bijeen, waarbij de belangrijke dingen voor de
hengstenhouders worden besproken en het bestuur op de hoogte blijft van de zaken die besproken
worden in de Foktechnische Commissie en de organisatie van de hengstenkeuring.
Binnen beide commissie worden belangrijke dingen besproken voor ons als hengstenhouders. Wij
vinden het dan ook heel belangrijk om binnen beide commissies actief te blijven en de mening van
de andere hengstenhouders hierover te kennen. De koppeling tussen de commissie leden en de
overige bestuursleden is hierbij van grote waarde.
Bemiddeling en Arbitrage
In 2017 is de Bond eenmaal gevraag om te helpen bij een geschil. Gelukkig kunnen de geschillen
die er kunnen zijn vaak door overleg goed worden opgelost.
Overleg met het Dagelijks Bestuur van het NSPS
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is heeft het bestuur ook in 2017 overleg gehad met het DB van
het N.S.P.S.
Tijdens dit overleg worden de actuele zaken besproken die spelen binnen ons stamboek en haar
leden. Een fokplan blijft hier vaak een groot onderwerp, En ook zaken als de stamboek opname en
de gang van zaken tijdens de hengstenkeuring worden vaak besproken.
Het bestuur van de bond vindt het erg belangrijk om in gesprek te blijven met het bestuur en op
deze manier de belangen van al onze leden zo goed mogelijk te behartigen.
De gesprekken verlopen meestal prettig en er wordt ook echt geluisterd naar elkaar.
Internet
Het bestuur is Mevr. B. Kramp dankbaar dat zij de site up to date wil houden.
Naar ons idee loopt het goed met de site.
Leden kunnen hun hengst op deze site te koop of te huur aanbieden.
www.shetland-hengstenbond.nl
Samenwerking
De bond probeert altijd de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Wij kunnen dit
natuurlijk niet alleen en wij willen dan ook iedereen die de hengstenhouderij steunen hiervoor
hartelijk bedanken. Samen zijn wij immers sterk. Wij hopen dat alle leden het gevoel hebben een
luisterend oor te vinden bij de bond.

