
Vraagprogramma Shetlandpony promotiedag Noord 

 

Dit jaar organiseren de 5 Noordelijke fokverenigingen haar Shetlandpony promotiedag Noord op 
zaterdag 14 Mei 2022 in de Sunrise Stables te Assen. De aanvang is 13.30 uur. 

Workshops                                                                                                                                                         
Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur zullen er doorlopend workshops van een half uur worden 
georganiseerd. Te denken valt aan lineair scoren, gebitscontrole pony, gewicht/ conditie, toiletteren/ 
hoefverzorging, voorbrengen, etc.. Deze workshops zijn uitermate geschikt voor nieuwe liefhebbers 
van de shetlandpony die wat meer willen leren over de shetlandpony, maar natuurlijk ook geschikt 
voor mensen die al langer liefhebber zijn van de shetlandpony. Opgave voor deze workshops is niet 
nodig en deelname is gratis. 

Mennen /rijden/ vrijheidsdresuur                                                                                                                   
Vanaf 13.30 uur zullen een aantal men pony’s en een rijpony aanwezig zijn. Kinderen krijgen op deze 
dag de gelegenheid om achter of op een shetlandpony plaats te nemen. Ook zal er een demonstratie 
vrijheidsdressuur gegeven worden. Het maakt niet uit of je al men of rij ervaring hebt, alle kinderen 
zijn welkom om mee te doen. Opgave is niet nodig en deelname is gratis. 

Stoelendans                                                                                                                                                           
Als afsluiting van deze promotiedag zal er om 16.30 uur een stoelendans worden georganiseerd. 
Deelname met eigen pony aan de hand. Voor de winnaar zal er een leuke prijs beschikbaar worden 
gesteld. Deelname is gratis. Je kunt je voor 3 Mei opgeven op het volgende email adres: 
secretaris.nspsfriesland@gmail.com 

Agility                                                                                                                                                                     
Ook zal er deze dag een mooi en gevarieerd agility parcours worden gebouwd waaraan je aan mee 
kunt doen met jou pony aan de hand. Voor de snelste in elke leeftijdsgroep, zal er een leuke prijs 
beschikbaar worden gesteld. Deelname is gratis. Je kunt je voor 3 Mei opgeven op het volgende 
email adres: secretaris.nspsfriesland@gmail.com 

Graag ontvangen we bij opgave de volgende gegevens:       

Naam:                                                                                                                                                                   
Leeftijd:                                                                                                                                                                
Mail adres / telefoonnummer: 

Gegevens pony 

Naam:                               
Geslacht:                                          
Leeftijd:       

Vanaf 18.00 uur zullen de Shetlandbreeders het programma vervolgen met fokadvies op maat. U 
dient zich hiervoor in te schrijven. Meer informatie volgt binnenkort.                                                                                                                                                                              
                                                         


