
Dear Swedish Shetland pony society 

  

My name is Jacob van Woerden. Im from South Africa and currently living in Sweden for 1 and a 

half years. I’ve been involved with horses my whole life as it is my hobby, my sport and my 

passion. When I was living in South Africa I used to have my own stable where I training ponies 

and horses in both dressage and showing for clients together with a small riding school for kids. 

  

I’ve became a learner judge in showing (Horses and ponies) for 2 years in South Africa where I 

have assisted in many shows and competitions. I’m a strong believer of giving back to the 

community, helping and promoting the horse sport. I was selected as president of our region for 

showing for 2 years which includes arranging shows, finding sponsors, giving clinics on how to 

show and prepare you horse/pony for a show. 

I have a big love for ponies and kids and will always make time to help and encourage the sport. 

Regards 

Jacob van Woerden 

 

Bästa Sveriges shetlands ponnysällskap. 

 

Mitt namna är Jacob van Woerden. Jag kommer från Syd Afrika, men bor nu i Sverige sedan ett och 

ett halvt år tillbaka. Jag har varit involverad med hästar i hela mitt liv då det är min hobby, min 

sport och min passion. När jag bodde i Syd Afrika hade jag mitt eget stall där jag tränade ponnyer 

och hästar i både dressyr och uppvisning för klienters räkning, samt att jag drev en liten ridskola för 

barn. 

Jag blev domaraspirant för show (hästar och ponnyer) under två år i Syd Afrika där jag assisterade 

på många shower och tävlingar. Jag tror starkt på att ge tillbaka till föreningar med att hjälpa och 

promota hästsporten. Jag blev vald till ordförande i vår region för utställningar under två år, vilket 

innebar arrangerande av utställningar, finna sponsorer, hålla clinics i att förbereda och visa upp din 

häst/ ponny på utställningar. 

Jag har en stor kärlek för ponnyer och barn och jag kommer alltid att ha tid för att hjälpa och 

uppmuntra sporten. 

 

Bästa hälsningar 

Jacob van Woerden 

 


