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Het keuringsseizoen gaat binnenkort van
start. In deze nieuwsbrief informatie over
o.a. de veulenkeuringen en de
stamboekkeuring.
Informatie over de centrale keuring volgt
binnenkort in een aparte nieuwsbrief.
AGENDA
2 juni – veulenkijkavond Nieuw
Schoonebeek
6 juni - oefenmiddag voor de
stamboekkeuring in Bronneger
19 juni – veulenkijkavond
afd. Oostermoer-Noordenveld
30 juni – stamboekkeuring Bronneger
1 juli – stamboekkeuring Bronneger
4 juli – veulenkeuring Rolde
10 juli – veulenkeuring Zuidenveld
18 juli – eventing clinic Alice Waanders;
concours de Westhoek, Dwingeloo
21 juli – centrale keuring met o.a.
selectiewedstrijd PAVO Cup en ISAH Cup
Heathrow goedgekeurd
Zaterdag 23 mei j.l. vond de eind- presentatie
van het voorjaarsonderzoek plaats. Daar
werd de hengst Heathrow (Der Senaat III x
Dollar de la Pierre) in het stamboek
ingeschreven. Heathrow is gefokt door Joop
Timmer uit Zweeloo en in mede-eigendom
van Reinie Tewis.
Van harte gefeliciteerd met dit succes.
Foto actie de Boer aanhangwagens en
KWPN Drenthe
Op 12 mei j.l. heeft het KWPN regio Drenthe
in samenwerking met de KNHS regio
Drenthe een leuke en leerzame avond

georganiseerd voor de deel-nemers van het
Jeugdstimuleringsplan (JSP), waarbij allerlei
facetten van sport en fokkerij aan bod
kwamen.
Ter afsluiting van de avond was er nog een
verrassing voor de deelnemers van het JSP
2014-2015. Zij maken kans namelijk kans op
een gloednieuwe trailer van de Boer
Aanhangwagens, voor 1 jaar. De Boer
aanhangwagens en trailers is een van de
sponsors van regio Drenthe. Een geweldige
kans voor de jonge talenten van het JSP! Wil
je meer weten? Kijk op de Facebook pagina
van de Boer aanhangwagens en KWPN Regio
Drenthe of de regiosite KWPN Drenthe.
Veulenkijkavond Nieuw Schoonebeek, 2 juni
Afdeling Zuidenveld organiseert op dinsdag
2 juni in samenwerking met de rijvereniging
De Olieveldruiters een veulenkijkavond. Er
zullen diverse veulens worden getoond. U
wordt van
harte uitgenodigd deze avond te komen
kijken. Aanvang is 19.30 uur.
Adres: Krag, Nieuw Schoonebeek.
Aanmelden keuringen via Selfserviceportaal
MIJN KWPN
Via dit selfserviceportaal kunt u de
aanmeldingen voor de keuring zelf regelen.
Dit doet u door in te loggen en te kiezen
voor de optie ‘paard aanmelden keuring’.
Vervolgens kiest u het betreffende paard en
de keuringsdatum van uw keuze. Daarna
klikt u op aanmelden.
Bent u uw inlogcode vergeten, heeft u deze
nog niet of heeft u vragen. De KWPN
infodesk helpt u graag verder. Email uw
vraag naar info@kwpn.nl of bel (tijdens
kantooruren) 0341-255555.
Kennismaken met nieuwe leden
Zaterdagmiddag 6 juni willen we graag
kennismaken met nieuwe leden. Wij nodigen
u uit om 13.oo uur bij manege De Rietweg in
Bronneger. Voorafgaand aan de
oefenmiddag krijgt u informatie over o.a. de
wijze van beoordeling van het KWPN paard.
U kunt zich aanmelden bij het
regiosecretariaat; email
kwpndrenthe@gmail.com.

Oefenmiddag vrij bewegen/vrij springen
Ter voorbereiding op de stamboek-keuring
vindt op zaterdagmiddag 6 juni weer de
oefenmiddag plaats. Onder leiding van regioinspecteur Klaas Iwema kan uw merrie
wennen aan de kooi zoals deze ook wordt
opgesteld bij de stamboekkeuring. Aanvang:
14.00 uur.
U kunt uw merrie aanmelden bij Heleen
Broos; email
info@fokverenigingoostermoer.nl of
telefonisch 06-53329964
De kosten bedragen €5 per paard
Stamboekkeuring Bronneger
30 juni en 1 juli a.s. vindt de stamboekkeuring
plaats. Locatie is zoals andere jaren manege
De Rietweg in Bronneger. Alle informatie
over de stamboekkeuring vindt op de KWPN
website
Aanmelden is nog steeds mogelijk (tot 20
juni) en doet u via ‘MijnKWPN’. Mocht u
hulp nodig hebben bij het aanmelden, neemt
u dan contact met het regiosecretariaat
email g.oldejans@home.nl of tel. 0652137772.
Veulenkeuring Noord Drenthe, 4 juli
Aanmelden kan nog!
Op 4 juli wordt de traditionele veulenkeuring
wederom gehouden op de sfeervolle Grote
Brink te Rolde. Net als in andere jaren staat
de inrichting van het terrein en omliggend
gebied garant voor voldoende ruimte,
parkeer-gelegenheid en voor veel
gezelligheid voor de deelnemers en het
publiek.
Het programma omvat in 2015
rijpaardveulens uit NoordenveldOostermoer, maar is ook toegankelijk voor
veulens uit ander afdelingen van de regio
Drenthe. Voor verdere informatie kijkt u op
de KWPN website .
Opgeven is nog mogelijk! Opgave moet
digitaal; dit kan via ‘MijnKWPN’ op de KWPNsite.

Zuidenveld veulenkeuring – 10 juli
De veulenkeuring wordt gehouden tijdens de
Zuidenveld tentoonstelling, dit jaar in
Oosterhesselen. Uw veulen, geboren voor 10
juni, kunt u aanmelden via ‘MijnKWPN’
Informatie over veulenkeuringen vindt op de
KWPN website.
Veulenkijkavond 19 juni
Afdeling Oostermoer-Noordenveld
organiseert op 19 juni een veulenkijkavond.
Op deze avond gaan we veulens bekijken bij:
- Boelens te Rolde; 3 veulens
- Haandrikman te Eext; 4 veulens
- Hilbolling te Eext; 2 veulens
- Jeuring te Gieten; 3 veulensHet is de
bedoeling dat iedereen met eigen vervoer de
route rijdt.
Aanvang ca. 19.30 uur.
Opgave kan via de mail
oostermoer.noordenveld@gmail.com of
telefonisch bij Lucy Stevens, 06-54333654
Verdere details ontvangt u na opgave, enige
dagen voor 19 juni.

