met de Paardendagen de Westhoek in
Dwingeloo . Lees meer…
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Een nieuwsbrief met heel veel
keuringsnieuws.
AGENDA
30 juni – stamboekkeuring Bronneger
1 juli – stamboekkeuring Bronneger
4 juli – veulenkeuring Rolde
10 juli – veulenkeuring Zuidenveld
18 juli – eventing clinic Alice Waanders;
Paardendagen de Westhoek, Dwingeloo
21 juli – centrale keuring met o.a.
selectiewedstrijd PAVO Cup en ISAH Cup en
de finale van ‘De Wolden Cup’
Foto actie de Boer aanhangwagens en
KWPN Drenthe
De fotoactie is in volle gang. O.a. op de
facebookpagina van de regio vindt u de
foto’s die meedingen om de prachtige
trailer.
Stamboekkeuring Bronneger
Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli vindt de
stamboekkeuring weer plaats bij de manege
Rietweg, Dorpsstraat 14 in Bronneger. Op de
regiosite vindt u de dagindeling en digitale
catalogus. Entree is gratis.
Veulenkeuringen Rolde en Zuidenveld
Respectievelijk 4 en 10 juli vinden de beide
veulenkeuringen plaats. Binnenkort vindt u
alle informatie over aangemelde veulens en
de tijden op de regiosite.
Eventing clinic m.m.v. Alice Waanders
tijdens Paardendagen de Westhoek
Tussen de keuringen door organiseert het
KWPN een eventing clinic in samenwerking

Centrale Keuring De Wolden 21 juli
Dinsdag 21 juli is het weer zo ver. De centrale
keuring van de regio Drenthe op de
prachtige terreinen van CH De Wolden. Een
dag vol keuringsrubrieken met de beste
veulens en merrie uit onze regio. Maar ook
dressuur- en springrubrieken en huldigingen
van fokkers.
Parkeren en entree is gratis. Op het terrein
zijn diverse stands en een uitgebreide
catering. U komt toch ook?
Sluitingsdatum inschrijvingen CK
Alle rubrieken, zowel van de keuring als van
de selectiewedstrijden PAVO en ISAH Cup
zijn op een zandbodem.
Inschrijven voor de centrale keuring is
mogelijk tot 10 juli.
Jonge veulens nu ook naar de centrale
keuring
De jonge veulenkeuring in Tolbert is komen
te vervallen. Voor de jonge veulens, geboren
tussen 10 juni – 20 juni zijn er nu aparte
rubrieken op de centrale keuring.
Ook nu worden veulens uitgenodigd voor de
NVK.
Aanmelden doet u via ‘MIJN KWPN’.
3-jarige en 4 t/m 7 jarige keur en elite
merries
Deze merries hebben al het hoogst haalbare
predikaat behaald, maar kunnen tijdens de
centrale keuring een uitnodiging ontvangen
voor de KWPN Kampioenschappen (NMK).
Ook deze merries meldt u aan via ‘MIJN
KWPN’
Plaatsingswedstrijd jong KWPN
Dit jaar heeft JongKWPN in samenwerking
met de regio’s een leuke actie opgezet.
Voorspel de top drie van de kopgroep van de
driejarige dressuur- en springmerries en
maak kans op een mooie JongKWPN deken.
Diegene die het meest dichtbij de werkelijke
plaatsingen zit wint de plaatsingswedstrijd.
Veel succes!

Fokkers in de spotlights
Goed gebruik tijdens de centrale keuring; het
huldigen van fokkers.
Op het programma staat de huldiging van
fokkers van wie de merrie in 2014 preferent
of prestatie werd. Maar liefst 30 fokkers
ontvangen één of meerdere oorkondes.
Daarnaast wordt de Drentse fokker van het
jaar 2015 bekend gemaakt. Wie krijgt dit jaar
deze mooie oeuvre titel?
PAVO en ISAH Cup
Traditiegetrouw worden ook dit jaar
voorselectiewedstrijden van zowel de PAVO
Cup als de ISAH Cup tijdens de centrale
keuring verreden.
Aanmelden is nog steeds mogelijk en doet u
via ‘MIJN KWPN’.
Tijdschema centrale keuring
Ongeveer een week voor de CK vindt u alle
informatie over de keuringsrubrieken, ISAH
en PAVO Cup op de regiosite
kwpndrenthe.nl

Finale De Wolden Cup tijdens de CK
Dit jaar wordt voor de 2e keer de ‘De Wolden
Cup’ gehouden, een competitie voor vier- en
vijfjarige springpaarden. In De Wijk,
Staphorst, Meppel en Nieuwleusen worden
vier selectiewedstrijden verreden. De
ontknoping vindt plaats plaats tijdens de
Centrale Keuring.
De jonge paarden worden door een
tweekoppige jury beoordeeld op
springaanleg en rijdbaarheid. De competitie
van de ‘De Wolden Cup’ biedt een unieke
kans om op een paardvriendelijke manier de
jonge dieren hun eerste ervaringen op te
laten doen in de wedstrijdring en hun
talenten te tonen. Er staat een eerlijk en
eenvoudig parcours.
De organisatie van de ‘De Wolden Cup’
heeft dit jaar extra aandacht voor de fokkers
van de deelnemende paarden. Er zal aan het
eind van de competitie een leuke prijs
worden uitgereikt aan de fokker van de
overall kampioen van “De Wolden Cup” 4 &
5 jarigen. Deze prijs kan worden
ontvangen tijdens de prijsuitreiking van de
finale.
Voor meer informatie over ‘De Wolden Cup’
kijkt u op hun website.

