
Aart van de Kamp. 

 

Tijdens de fokkersontmoetingen zal naast de onderwerpen fokkerij en selectie ook het onderwerp 

sport aan de orde komen. 

Iemand die veel heeft betekend en dat nog steeds doet is Aart van de Kamp die met zijn vierspan 

Shetland Pony’s nationaal ( 11 keer nationaal kampioen ) en internationaal ( 2e tijdens een WK ) 

enorm aan de weg heeft getimmerd in de paardenwereld. 

Toen hij met zijn Shetlanders wedstrijden wilde gaan rijden zei zijn vader: joh begin er niet aan, ze 

willen je er niet bij hebben. Nou dat zou Aart wel eens laten zien , integendeel met Shetland Pony’s 

kun je wel in de voorste rijen meedoen. Het ging fantastisch, de hele paardenwereld stond versteld 

van de prestaties van Aart en zijn viervoeters. Shetlanders zijn koel in de kop en geven nooit op. 

Alleen jammer, zegt Aart, dat ik vanuit de Shetlandpony-wereld zo weinig support heb gehad.  

Nog steeds begrijpt van de Kamp niet wat de bedoeling is van eens per jaar de pony’s op laden , naar 

de keuring gaan en ze ’s avonds weer loslaten in de wei. Meestal worden ze veel te dik en plomp. 

Jammer dat de – liefhebbers-  niets met de pony doen. Daar is een pony of paard niet voor gemaakt. 

Fokkerij is prima en moet maar er behoort een doel te zijn zo betoogt Aart. Een Stamboek zou dit in 

een beleidsplan moeten vastleggen. Jeugd faciliteren en stimuleren wedstrijden te gaan rijden. 

Jonge kinderen die pony leren rijden zijn de ruiters van toekomst. Met een Shetlander kun je ook 

mennen en concoursrijden zegt Aart maar dan moeten ze er wel geschikt voor zijn. Wat sportiever 

zou je kunnen zeggen. Grote maat, hoge schoft, langere hals en er moet wind onder door kunnen. 

Beweging en een sterk beenwerk en goede hoeven is belangrijk. Het exterieur moet gericht zijn op 

sport en veterinair moeten ze onberispelijk zijn. 

Het idee elk jaar wat sporthengsten goed te keuren en meer variatie in type aan te brengen spreekt 

Aart erg aan. Ook is Aart erg gecharmeerd van bonte pony’s, je ziet ze veel te weinig. 

 

 

  



 

Keur hengsten als ze vier jaar zijn ( volwassen ) en doe dat in de zomer zodat je ze kunt zien in hun 

bouw en bespiering. Lang haar in de winter verdoezelt dit. Knoop er meteen een karaktertest aan 

vast. 

Een stamboek moet een richting aan durven geven als het om sportpromotie gaat. Durf hengsten die 

je in de sport  wilt gebruiken  bijvoorbeeld een sportpremie te geven. Gebruik op merriekeuringen 

ook sportrubrieken om het gebruik te stimuleren. Keurmeesters die niets met  (dressuur)sport 

hebben moeten dit ook aan kunnen en bijgeschoold worden.  

Van Aart mag de traditionele Shetlander gefokt blijven worden als basis en kweekvijver voor het 

fokken van Shetlandpony’s . We kennen ook nog steeds het Gelderse Paard waar onze KWPN 

sportpaarden uit zijn gefokt. 

Geef fokkers de ruimte een sportdoel te bereiken binnen de kaders van een Stamboek. Blijf de 

Shetlander niet als een speelpony zien maar zie in dat hij volledig mee kan in de sport. Een pony voor 

jong en oud. 

Ze zijn koel in de kop, iets wat Aart erg waardeert, het komt van pas in de dressuur en ook tijdens het 

rijden van moeilijke hindernissen. 

Wat beweging  betreft vindt Aart dat er meer moet worden geselecteerd op dieren die voldoende 

kunnen strekken in de midden- en uitgestrekte draf om dit tijdens de dressuurproef te laten zien. 

Aart pleit voor een indeling in het stamboek waar de Shetland Pony als sportpony uit de verf kan 

komen en waar de waardering middels predicaten de waarde van de pony kan aangeven. 

Een heikel punt is de maximum stokmaat, 108 cm, waaronder je internationaal niet aan wedstrijden 

mag deelnemen. In Nederland wel. 

Aart heeft zelf zijn pony’s altijd gezocht in de maat rond 110 cm, maar goed met een pony van 100-

107cm kun je in Nederland het goed opnemen tegen andere grotere ponyrassen. 

Dus is het advies van Aart van de Kamp: durf ze te fokken. Ga er mee aan de slag en laat zien wat ze 

allemaal kunnen. En, het stamboek moet faciliteren en niet moeilijk doen met indeling van boeken 

zolang de Shetlander maar Shetlander blijft. Een pony die nooit opgeeft en koel in de kop is als het er 

op aan komt. 

Voor Aart is en blijft er maar een pony: een Shetland Pony. 

                                                                                 


