
door Peter Poppelaars

Xaviera is een zwarte grote maat-

merrie van 103 centimeter. Ze be-

schikt over veel ras en uitstraling

met een zeer fraai hoofd. Ze gaat

met de oortjes naar voren door de

baan waarbij iedere stap zuiver en

correct is. In draf toonde ze een

sterk gebruik van het achterbeen.

Xaviera werd geboren in de stallen

van Willy Waanders te Haaksber-

gen en was bij haar fokker al zeer

succesvol in de keuringsbaan. Als

vierjarige merrie kwam Xaviera in

het bezit van Van der Valk Hotels,

waarbij de rij kampioenschappen

zich uitbreidde. Hoogtepunt tot nu

toe was het behalen van het natio-

naal kampioenschap. 

Moeder en zoon
Het succes van Xaviera was niet het

enige succes voor Van der Valk op

deze manifestatie ter ere van het

tachtigjarige bestaan van het Ne-

derlands Shetland Pony Stamboek.

Empire van Stal v.d. Valkenhof (v.

Up to Date of Shetlane) werd uitge-

roepen tot kampioen van de zwarte

ruinen. Empire is een voormalig

goedgekeurde hengst en tevens

zoon van dagkampioene Xaviera.

Maar liefst zeven pony’s van Van

der Valk wisten een kopplaats te be-

machtigen. Het derde kampioen-

schap dat de succesvolle stal

binnenhaalde, was die van kampi-

oen van de zwarte entermerries.

Keisha van Stal v.d. Valkenhof (v.

Shadow van Drieoka) toonde een

mooie oprichting en sterke, takt-

volle bewegingen.

Kleurverdeling
De spanning tijdens de diverse

kampioenschappen was wisselend

te noemen. Er werd niet, zoals ge-

bruikelijk, gekozen voor maatkam-

pioenen of per leeftijd, maar het

accent lag op de kleurverdeling. Zo

werd er in iedere categorie een

kleur- en een zwarte kampioen ge-

kozen. Helaas was hierdoor de

spanning niet altijd even groot aan-

wezig. Die spanning was er over-

duidelijk wel aan het einde van de

dag toen alle kampioenen zich

mochten melden. De drie buiten-

landse juryleden, L. Gerth uit Zwe-

den, S. Rendall uit het Verenigd

Koninkrijk en J. Völksen uit Duits-

land, hadden de taak om uit de

twaalf kampioenen vier pony’s de

baan te laten verlaten. Daarna was

het de beurt aan de Nederlandse

collega’s om vier kampioenen weg

te sturen. Gert Jan Jaspersen, Thijs

Broens en Ewald van Oers deden

hun werk en na samensmelten van

het jurykorps bleven na enige tijd

twee voormalige nationaal kampi-

oenen over: de hengst Caz van Stal

Nieuwemoed (v. Ventum van het

Ponystalletje) van fokker en eigen-

aar familie Spoeltman te Gendt en

de merrie Xaviera van stal Langelo

van Van der Valk, die het dagkam-

pioenschap op haar naam zette. 

Nieuw concept
Naast de beoordeling van de jury-

leden kon ook het publiek dit jaar

via een app stemmen op de 

publiekslieveling. Algemeen pu-

bliekslieveling werd de exterieur-

kampioen van de driejarige en

oudere gekleurde pony’s, Geeske

van Stal Dito (v. Vieno van de Bos-

rand) van Ruud van Raak te Bavel.

Deze meervoudig kampioens vos-

merrie is gefokt door de recent

overleden Ton van Dun uit Baarle-

Nassau. Een schitterend eerbetoon

aan de veel te vroeg overleden Van

Dun. Ruud van Raak had Geeske in

fraaie vorm ter keuring en ze liet

haar geweldige bewegingsvorm

veelvuldig zien. Bij het jeugdkam-

pioenschap ging de titel van pu-

bliekslieveling eveneens naar een

vosmerrie: Janneke L.H. (v. Dartel

van de Baatehof) van W. Adema te

Earnewald is een fraaie tweejarige

kleine maat-merrie die kampioen

van de tweejarige gekleurde pony’s

werd. De bekende fokker van de

L.H. stoeterij is de familie Liewes

te Vries. 

Dubbelslag
De familie Van Lith uit Langen-

boom kon ook met een grote 

glimlach huiswaarts keren. De

tweejarige grote maat zwarte Inge

van Veldzicht (v. Tornado van Stal

van Aschberg) behaalde het kampi-

oenschap tweejarige merries zwart

van kleur en tevens het algemeen

jeugdkampioenschap. Het fokpro-

duct van A. Dibbits te Horssen is

een fraaie verschijning met veel ras

en uitstraling en een uitnodigende

voorhand. Het tweede succes kwam

van een oude bekende, Wilhelmina

van de Kastanjehof (v. Ovide van

Lierop) gefokt door Marco Dibbits

te Berghem. De voormalig natio-

naal kampioene werd in fraaie

vorm gepresenteerd en blijft een

erg aansprekende merrie die zich

op twaalfjarige leeftijd best liet

zien. In een sterke rubriek wist ze

allereerst de kopplaats te verdienen

om vervolgens haar concurrentie

het nakijken te geven in het kampi-

oenschap van de driejarige en ou-

dere merries in de zwarte kleur

middenmaat. 

Het algemeen jeugdkampioenschap

kwam dus op naam van Inge van

Veldzicht van de familie Van Lith,

maar er waren meer titels te verde-

len. Kampioen van de gekleurde

enters werd de zwartbonte Krezip

van Groenendaal (v. Elandro van de

Veldhoeve) van fokker en eigenaar

familie Vermaas te Zoelen. Krezip

is een grote maat enter die vlotte

bewegingen liet zien. 

Kwaliteitsvol
Bij de driejarige en oudere merries

koos de organisatie wel voor maat-

en kleurkampioenschappen. Door

de afwezigheid van een rubrieks-

winnares werd Glow van de Sleutel

(v. Christiano Ronaldo of Duke

Stable) van G. van Kuyk te Reusel

zonder tegenstand kampioen van de

zwarte minimerries. Dit doet echter

niets af van de kwaliteiten van de

rasvolle en sterk dravende Glow,

die in haar rubriek al stevige con-

currentie had gekregen. 

De gekleurde minimaatmerries

hadden een fraaie kampioene in

Charmeuse of Duke Stable (v. The

One and Only of Duke Stable) ge-

fokt door en in eigendom van de fa-

milie Den Hartog uit Etten.

Charmeuse is een fraaie merrie met

zeer veel ras en uitstraling. Daar-

naast heeft ze beste verhoudingen

en een mooie buiging in de ge-

wrichten. 

De strijd tussen twee zwarte mer-

ries in de kleine maat werd een dui-

delijke overwinning voor Diamond

van stal Bloemendaal (v. Nobel van

’t Hoogveld) van Sharona Engelen

te Klundert. De rasvolle merrie be-

schikt over een mooi lang lijnen-

verloop en actievolle bewegingen.

Ook voor Diamond is dit niet de

eerste titel. Datzelfde geldt voor de

donkere vos Hailey v.d. Bekelaar

(v. Christiano Ronaldo of Duke

Stable) van Martien van Dijk te

Mierlo. Vorig jaar werd de knappe

merrie nog nationaal jeugdkam-

pioene, nu werd ze wederom in

mooie vorm getoond wat resul-

teerde in het kampioenschap van de

gekleurde merries in de kleine maat

van drie jaar en ouder. Ze beschikt

over een fraai hoofdje en veel ras

en uitstraling. Haar stap is erg ruim

en met kracht. 

Liebas maakt het bont
Familie Ten Dam uit Haaksbergen

had met de zwartbonte Egon Liebas

al een kampioen in huis. Halfzus

Feline Liebas (v. Shadow van Drie-

oka) zorgde voor nog meer reclame

met het kampioenschap van ge-

kleurde merries in de middenmaat.

Ze wist de opvallende vos High5

van Nieuwen Ampsen (v. Chester

van Stal van Aschberg) van de fa-

milie Dijkstra in een rechtstreeks

duel te verslaan. Feline is een

krachtige merrie met vlotte bewe-

gingen in huis. 

Xaviera van Stal Langelo imponerende manifestatiekampioen
ERMELO – Na twee regenachtige keuringsdagen met 400 deel-

nemers klonk op zaterdagmiddag het Wilhelmus voor de alge-

meen kampioen Xaviera van Stal Langelo (v. Oriënt v.d.

Amstelhof) op de Shetlandmanifestatie in Ermelo. De bekende,

voormalig nationaal kampioen van Van der Valk Hotels uit

Hoofddorp werd in topvorm ter keuring gepresenteerd en wist

haar favorietenpositie uiteindelijk waar te maken. 

Algemeen publiekslieveling werd de kleurkampioen van de driejarige en oudere

gekleurde grote maat-pony’s: Geeske van Stal Dito (v. Vieno van de Bosrand).

Een schitterend eerbetoon aan de veel te vroeg overleden fokker Ton van Dun.

Algemeen kampioen Xaviera van Stal Langelo (v. Oriënt v.d. Amstelhof) werd in topvorm gepresenteerd en maakte haar fa-

vorietenpositie waar. FOTO’S LEONTIEN RUISSEN

De tweejarige grote maat Inge van Veldzicht (v. Tornado van Stal van Aschberg)

behaalde het kampioenschap tweejarige zwarte merries en tevens het alge-

meen jeugdkampioenschap.

Minimale animo
De deelname aan de rubrieken voor hengsten en ruinen was minimaal. Kampi-

oen van de gekleurde ruinen werd Figo van het Eendenveld (v. Burgemeester of

Riverdance) van C. van Andel te Werkendam. De voskleurige mini versloeg de

kleine maat vos Chico van Polderka (v. Kerswell Cloud) van J. Kayim te Maasdam

en de opvallende meter grote palomino, Benno van Stal Denci (v. Victor van stal

Weyentdael) van Ciska Koomen te Wieringerwerf. 

Kampioen van de gekleurde hengsten werd de zwartbonte Egon Liebas (v. Sha-

dow van Drieoka) van Wilfried ten Dam te Haaksbergen. De fraai gekleurde hengst

heeft een mooie voorhand en weet zich in draf extra te presenteren. Egon Liebas

versloeg de in fraaie vorm getoonde minihengst Bolero uit Den Hout (v. Gold Star

v.d. Beatrixlaan) van Lars Pronk en Esther van den Berg te Berkhout, Elmar van

de Echelsehei (v. Another Color van de Amstelhof) van Joop Wolters te Elst die bij

de kleine maat bovenaan kwam te staan en Fantom van Stal van Aschberg (v.

Another Color van de Amstelhof) van W. van Wanrooij te Keldonk, de bekende

middenmaat voshengst. 
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