
 
 
 
PERSBERICHT  
 
 
ZATERDAG 16JULI is weer als vanouds – alweer - de VIJF EN DERTIGSTE LANDELIJKE 
MINI SHETLAND PONY FOKDAG in de MANEGE RUST ROEST te MAREN-KESSEL  

De fokdag begint om 09.00 u. De entree is gratis. 
 
Voor de 35e keer organiseert het landelijk comité mini shetland pony fokdag deze grootse 
fokdag voor de kleinste pony’s.  
Deze fokdag wordt door de fokkers vooral bezocht om te bekijken op welke plaats hun pony 
zich kan plaatsen in vergelijking met de landelijke collega fokkers. Bij de premiekeuringen is 
immers de vergelijking alleen regionaal.  
Vandaar dat dit jaar 112 mini’s uit het gehele land op een sportieve wijze gaan strijden om 
het Kampioenschap van de 35e Landelijke Mini Shetland Pony Fokdag te Maren-Kessel. 
 
Ook dit jaar zullen de pony’s na de individuele keuring opgeroepen worden in 
catalogusvolgorde en tijdens het rondstappen worden zij geplaatst. 
Na de 13 rubriekkeuringen volgen vanzelfsprekend de kampioenschappen. 
 
T.g.v. de 35e landelijke mini shetland pony fokdag is er een foto overzicht van de afgelopen 
35 jaar. Ook is er een kleurwedstrijd voor de kinderen. 
 
Alom hopen wij dat iedereen zich weer vermaakt en vooral een gezellige dag beleeft. Wij 
wensen de deelnemers een sportieve en succesvolle strijd toe. 
 
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met: 
Hannie Megens, 
tel.: 06-51887318 
e: minifokdag@gmail.com 

Graag zien wij u 16 juli in Manege Rust Roest te Maren-Kessel. 
 
 
Namens het Comité Landelijke Mini Shetland Pony Fokdag, 
 
Hannie Megens 
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De Shetland Pony. 
De Shetland pony is afkomstig van de Shetland eilanden, tweehonderd kilometer ten 
noorden van Schotland, maar is intussen ook al honderd jaar in Nederland aanwezig 
en heeft in ons land een grote opgang gemaakt. De Shetland pony behoort tot de 
kleinste paardenrassen; de maximum stokmaat is 1.07m. Het is ook één van de 
oudste paardenrassen. De fokkerij vindt plaats binnen de reglementen van het 
Nederlands Shetland Pony Stamboek, dat in 1937 is opgericht en daarmee ook het 
oudste ponystamboek in Nederland is. Het Nederlands Shetland Pony Stamboek is 
het op één na grootste stamboek binnen Nederland en zelfs het grootste stamboek 
van Shetland pony's ter wereld. 
De officiele stokmaatindeling is als volgt: 

De minimaat 
Pony's met een stokmaat t/m 86 cm-> alleen deze maat komt 
naar de landelijke minishetland pony fokdag! 

De kleine maat Pony's met een stokmaat van 87 t/m 92 cm 
De middenmaat Pony's met een stokmaat van 93 t/m 98 cm 
De grote maat Pony's met een stokmaat van 99 t/m 107 cm 

Sober 

De Shetlander is zeer sober. Hij staat nog dicht bij de natuur en onderscheidt zich 
van andere paarden- en ponyrassen door de zware winterbeharing. Hij kan zonder 
bezwaar het gehele jaar buiten blijven, als hij maar een droog beschut plekje ter 
beschikking heeft. 

Veelzijdig 

De Shetlander is bijzonder veelzijdig. Oorspronkelijk in Nederland de vervanger van 
de trekhond. In verhouding tot zijn lichaamsgewicht kan hij geweldige prestaties 
leveren en is, verhoudingsgewijs, het sterkste paardenras ter wereld. Maar ook als 
lastdieren zijn ze in staat zeer zware vrachten over grote afstanden te vervoeren en 
kunnen ze ook volwassenen dragen. Nu het economisch gebruik op de achtergrond 
is gekomen, blijken het goede recreatiepony's te zijn. Het aangespannen rijden 
neemt sterk toe, niet alleen recreatief, ook voor concours rijden is grote 
belangstelling. En in de spectaculaire tak van het aangespannen rijden, de 
samengestelde wedstrijden, laat de Shetlander zich ook terdege gelden. Als eerste 
rijpony voor kinderen is de Shetlander bijzonder geschikt. Het zijn uitstekende 
speelkameraadjes en door hun geringe grootte wekken ze het vertrouwen van jonge 
kinderen eerder dan grotere pony's. Sinds geruime bestaat het Nederlands 
Shetlandpony Grand National Team. Dit team traint regelmatig, verzorgt 
demonstraties en organiseert wedstrijden. Naast het racen met pony's worden er ook 
dressuur -en springwedstrijden voor kinderen met Shetland Pony's georganiseerd. 

Waar komen ze vandaan? 

De Shetlander komt van de gelijknamige eilanden ten noordoosten van Schotland. 
Het is er altijd koud en winderig en er groeit bijna niets eetbaars. Een ponyras dat 
zich onder dergelijke omstandigheden staande moet houden, is taai, sober en sterk. 
Daarnaast moet het klein zijn, want er is immers maar weinig voedselaanbod! Voor 
een betere bescherming tegen regen, wind en kou, krijgt de Shetlander in het 
winterseizoen een superdikke vacht. Ook staart en manen zijn om deze redenen 
weelderig 



Historie minifokdag 
 
In 1978 organiseerde het Nederlands Shetland Pony Stamboek voor het eerst een 
centrale premiekeuring voor mini Shetlandpony's. Tijdens de ledenvergadering van 
26 april 1983 werd echter besloten hiermee te stoppen. Voor vele enthousiaste 
minifokkers, die de grondslag hebben gelegd voor de hedendaagse minifokkerij, een 
ware teleurstelling. Zij waren van mening dat een beginnende fokkerij behoefte heeft 
aan leiding en dat deze het beste kan worden bediend door een Centrale Keuring, 
welke kan worden beschouwd als toonaangevend voor een doelgerichte fokkerij. 
 
Een en ander had als gevolg dat na de genoemde vergadering contacten werden 
gelegd tussen vooraanstaande fokkers uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg om 
gezamenlijk een Nationale Minifokdag te organiseren,  buiten stamboekverband om. 
In een bijeenkomst kort hierna werd het Minicomité opgericht, wat heden ten dage 
nog functioneert en nog steeds jaarlijks de Landelijk Mini Shetland Ponyfokdag 
organiseert. 
 
5 keer is er geen landelijke mini Shetland pony fokdag geweest 
2000: in het kader van het millennium is in de Brabanthallen een grote Shetland 
keuring georganiseerd. O.a. door het mini comité; de bontenfokdag en anderen. 
2001: MKZ was de spelbreker 
2017: Manifestatie van het NSPS was te dicht bij de geplande datum 
2020 en 2021 i.v.m. de maatregelen m.b.t. de covid-19 pandemie  
 
16 juli 2022 wordt de 35e Landelijke Mini Shetland pony fokdag georganiseerd. 
 
 


