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In de komende periode zijn er tal van
activiteiten in de regio. U bent van harte
welkom als deelnemer en/of als
toeschouwer.
AGENDA
6 maart: Oostermoer Kei springen
14 maart: Oostermoer Kei dressuur
28 maart: Busreis “RIESENBECK
INTERNATIONAL”
9 april: Voorjaarsledenvergadering
14 april: Eventingforum
18 april: Selectiewedstrijd ONNK,
Bronneger
22 april: IBOP Assen
Fokkers Drentse paarden uitgenodigd
bij de regiokampioenschappen
Zowel bij de dressuur en in het springen
waren een groot aantal Drents gefokte
paarden actief. De fokkers van deze
paarden waren allen door de KNHS regio
Drenthe uitgenodigd om de
verrichtingen van hun fokproduct te
volgen. Er werd goed gepresteerd, zowel
in de dressuur als in het springen waren
er Drents gefokte kampioenen. Op de
regiosite Drenthe kunt u de resultaten
teruglezen.

Oostermoer-kei 2015
Kwaliteitsvolle 4- en 5-jarige spring- en
dressuurpaarden onder het zadel tijdens
de Hondsrugse paardendagen.
Op vrijdag 6 maart (springen) en
zaterdag 14 maart (dressuur) aanstaande
organiseert het KWPN afdeling
Oostermoer-Noordenveld de
“Oostermoer Kei 2015”. De strijd om de
Oostermoer-kei zal plaatsvinden in de
Manege De Rietweg te Bronneger.
Uitgebreide informatie en een
aanmeldingsformulier vindt u op de
regiosite.
Busreis Riesenbeck International
De commissie van KWPN Afdeling
Oostermoer-Noordenveld organiseert op
28 maart 2015 een busreis voor leden,
niet-leden en alle geïnteresseerden
naar de opening van het nieuwe
sportcomplex van Ludger Beerbaum
“RIESENBECK INTERNATIONAL”.
De gratis kaarten dient u zelf bij het
sportcomplex Riesenbeck te reserveren.
De busreis kost €15 p.p. en kunt u bij de
afdeling reserveren.
Voorjaarsledenvergadering; noteert u
de datum alvast?
Donderdag 9 april a.s. houdt de regio
haar voorjaarsledenvergadering.
Locatie is zoals altijd café Hofsteenge te
Grolloo. Aanvang: 20.00 uur.
Als spreker is uitgenodigd de heer Jaap
Werners, voorzitter van het Hippisch
Platform Drenthe. Hij vertelt over de
doelstellingen van het HPD en de
onderzoeken die ze tot nu toe hebben
gedaan.

Eventingforum
Dit jaar heeft de regio Drenthe de
eventing als thema. Net als afgelopen
jaar bij het thema dressuur staat in een
drieluik de eventingsport centraal. Zowel
de fokkerij als sport komt aan de orde.
We starten met een eventingforum:
dinsdag 14 april a.s.
Het forumpanel bestaat uit o.a. uit;
Peter Pluijter; discussieleider, oudeventingruiter en crossbouwer
Jan Greve; vele jaren dierenarts van de
eventingequipe, hengstenhouder
Gert Naber; maneger breedtesport bij de
KNHS en eventingruiter
Merel Blom; eventingamazone. Behaalde
afgelopen jaar tijdens de WEG in
Normandië teambrons.
De avond wordt gehouden bij café
Hofsteenge in Grolloo, aanvang 20.00 u.
Leden van KWPN en KNHS zijn van harte
welkom. De entree is gratis.

ONNK 2015
De organisatie van het Open NoordNederlands Kampioenschap vrijbewegen
en vrijspringen (ONNK) maakt zich op
voor een nieuwe editie. In Drenthe,
Friesland en Groningen is weer een
provinciale selectie en de finale is op 2
mei in Tolbert.
Het nieuwe ONNK is een samenwerking
tussen de Friese Paardenfokvereniging
Friese Zuidzijde & Ooststellingwerf, de
Drentse KWPN afdeling Oostermoer &
Noordenveld en de Groninger
Paardenfokvereniging Veenkoloniale
Hippique Vereniging (VHV).
IBOP 22 april
Woensdag 22 april staat een IBOP-dag
gepland voor zowel springen als
dressuur. Locatie is wederom de Sunrise
Stables in Assen.
Aanmelden is mogelijk via MIJN KWPN

