
 
 

Vraagprogramma 

Eerste NWPCS Stallion & Youngstock Show South 21 april 2018 

 

Locatie: Jenco Stables, familie Van de Spek, Kampweg 29A 5476 VB Vorstenbosch 

Sluitingsdatum: 8 april 2018 

 

Beste Welsh liefhebbers, 

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen met uw Welsh pony aan de eerste NWPCS Stallion & 
Youngstock Show South. Op deze show wordt er gejureerd door juryleden/fokkers vanuit het 
moederland. Ze keuren onafhankelijk en objectief zonder catalogus, volgens het WPCS Judging & 
Showing handbook 2017 van het WPCS. Deze vindt u op de website 
http://wpcs.uk.com/services/judging_and_showing/ 

 

We zijn zeer verheugd dat moeder en dochter Hazel en Hannah Hopkinson van de Tollgate stud de 
uitnodiging  als jury hebben geaccepteerd. Voor meer informatie over de Tollgate Stud verwijzen we 
u graag naar de facebook pagina en de website van onze jury leden.  

 

U kunt opgeven voor de volgende rubrieken aan de hand:  

 

Rubrieken aan de hand 

Sectie     A B C D WPBR/NWR 

1-jarige hengsten en ruinen  1 9 17 25 33  

1-jarige merrie’s   2 10 18 26 34 

2-jarige hengsten en ruinen  3 11 19 27 35 

2-jarige merrie’s   4 12 20 28 36 

3-jarige hengsten en ruinen  5 13 21 29 37 

3-jarige merrie’s   6 14 22 30 38 

4-7 jarige hengsten   7 15 23 31 39 

8 jaar en oudere hengsten  8 16 24 32 40 

 

http://wpcs.uk.com/services/judging_and_showing/


Gebruiksrubrieken 

Rubriek A Toddler Young Handler rubriek voor kinderen 3 tot en met 8 jaar met begeleiding 

Rubriek B Young Handler rubriek kinderen 8 tot en met 11 jaar 

Rubriek C Young Handler rubriek kinderen 12 tot en met 16 jaar 

Rubriek D Leading Rein rubriek 

Rubriek E First Ridden rubriek 

Rubriek F Ridden rubriek Section A en B ruiters tot 18 jaar 

Rubriek G Ridden rubriek Section C en D ruiters tot 18 jaar 

Rubriek H Ridden rubriek Section WPBR / NWR ruiters tot 18 jaar 

Rubriek I Ridden rubriek Section A en B met volwassen ruiter 

Rubriek J Ridden rubriek Section C en D met volwassen ruiter 

Rubriek K Ridden rubriek Section WPBR / NWR met volwassen ruiter 

Rubriek L Tuig en men rubrieken.  

 

Mini Performance Champion en de Reserve Mini Performance Champion 

Hier voor worden de eerste 2 geplaatste van rubriek A,B,C,D en E uitgenodigd 

Performance Champion en Reserve Performance Champion 

Hiervoor worden uitgenodigd de eerste 2 geplaatste van rubriek F,G,H,I,J,K en L 

 

Younstock en Reserve Youngstock Champion per sectie 

Hiervoor worden uitgenodigd de eerste 2 geplaatste uit de rubrieken 1, 2 en 3 jarige 

Overall Section Champion en Reserve Overall Section Champion 

Hiervoor worden uitgenodigd de Youngstock Champion en Reserve per sectie en de eerste 2 
geplaatste van de hengstenrubrieken per sectie. 

Supreme Champion en Reserve Supreme Champion 

Hiervoor worden uitgenodigd de Overall Section Champion Reserve Overall Section Champion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijving 

U kunt zich inschrijven via de mail bij mevrouw Rhodé van Praat. Mailadres 
rhodevanpraat@gmail.com  Onder vermelding van  rubriek en volledig adres van de eigenaar en een 
kopie van het registratiebewijs of paspoort Indien deelname aan gebruiksrubriek ook vermelden 
naam ruiter / amazone / handler en geboorte datum 

Gelieve het inschrijfgeld à € 15,= over te maken op bankrekening NL74RABO 0140661042 t.n.v. 
NWPCS afdeling Zuid o.v.v naam pony en eigenaar.  Geen betaling is niet ingeschreven 

Catalogus is verkrijgbaar op de dag zelf aan het secretariaat. Kosten hiervoor zijn € 5,= 

Indien de pony wordt opgegeven voor meerdere rubrieken bent u maar eenmalig inschrijfgeld 
verschuldigd. 

Als stimulatie om de hengsten die op 10 februari 2018 bij het NWPCS worden ingeschreven als 
stamboekhengst of aangewezen worden voor het verrichtingsonderzoek deel te laten nemen aan 
deze show, zal er voor deze dieren geen inschrijfgeld geheven worden. De eigenaren zullen na 10 
februari 2018 hierover persoonlijk benaderd worden. 

 

Graag uw aandacht voor de volgende punten: 

Younghandler class geen hengsten of zogende merrie’s toegestaan. Young Handler tot en met 14 jaar 
goedgekeurde veiligheidscap verplicht. 

First ridden en Leading rein alleen voor merrie’s of ruinen niet groter dan 122cm 

WPBR / NWR mogen gevlochten gepresenteerd worden. 

Gelieve in gepast tenue in de ring te verscheinen. Per pony 1 voorbrenger in de ring. Een tweede 
persoon is niet toegestaan.  

De organisatie heeft het recht rubrieken te splitsen of samen voegen naar gelang het aantal 
deelnemers 

Er wordt volledig geshowd en gekeurd volgens het WPCS Showing & Judging Handbook 2017 zoals 
gepubliceerd op de website van de WPCS 

In alle gevallen is de beslissing van de organisatie binden. 

 

Tevens zal er aan de hengstenhouders van de afdeling Zuid van het NWPCS de mogelijkheid 
geboden worden om uw dekhengst te presenteren. 

Dit is een showblok waarin de hengsten niet geplaatst worden, maar betreft puur een presentatie. 
Aan deze presentatie zijn geen kosten verbonden. Indien u wilt dat uw hengst wordt opgenomen in 
de catalogus kunt u hiervoor een advertentie op A5 formaat aanleveren. De kosten hiervoor 
bedragen € 25,= voor een zwart/wit pagina en € 50 voor een full color pagina. U bent zelf 
verantwoordelijk voor correcte aanlevering van de advertentie voor 8 april 2018. Tevens moet de 
betaling voor 8 april 2018 ontvangen zijn op rekeningnummer NL74RABO 0140661042 t.n.v. NWPCS 
afdeling Zuid o.v.v hengstenpresentatie 

Hengsten kunnen alleen aan de hand gepresenteerd worden Let op niet onder het zadel, 
aangespannen of los. Geef uw hengsten op tijd op er zijn namelijk maar beperkte plaatsen 
beschikbaar. 

Meer info of hiervoor opgeven kunt u via de mail bij de secretaris van de afdeling Zuid, Niels Claes 
per mail: nielsclaes84@hotmail.com 

 

Graag tot 21 april 2018 

mailto:rhodevanpraat@gmail.com
mailto:nielsclaes84@hotmail.com

