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AGENDA
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’

KWPN eventing Clinic
Zaterdag 18 juli a.s. vindt de eventing clinic o.l.v. Alice
Waanders plaats tijdens de Paardendagen De Westhoek.
Deelnemers aan de clinic zijn Ineke Wiegersma, Marlies
Visscher, Karin Pepper, Naomi Scheurwater en Alberdina
Buiskool Leeuwma.
Alice Waanders heeft zelf eventing op ****niveau gereden en
was de afgelopen 2 jaar bondscoach jeugd eventing, pony’s
en junioren. Tijdens deze clinic zal zij u meer vertellen over de
eisen die aan een eventingpaard worden gesteld en de wijze
van trainen voor de cross laten zien.
Locatie: evenemententerrein Dwingeloo (Bruges/Kerkpad,
7991 CD Dwingeloo)
Aanvang: 13.15 uur en 14.45 uur.
De entree is gratis!

C.K. De Wolden: waar sport en fokkerij elkaar ontmoeten:
Drenthe: regio met de voortreffelijke merriestammen!
De Centrale Keuring vindt dinsdag 21 juli plaats in de Wolden.
Het tijdschema is als volgt:
08.30 uur aanvang keuring
08.00 uur aanvang PAVO cup
Ca. 14.00 uur aanvang ISAH cup
Ca. 15.00 uur finale De Wolden Cup
We hebben een prachtig programma voor u in de keuringsbaan.
U ziet ‘s morgens de beste veulens van Drenthe in de baan.
Het kampioenschap van de dressuur- en springmerries zal later
op de dag plaatsvinden.
Voor de leden van jong KWPN is er een plaatsingswedstrijd.
Voorspel de top drie van de kopgroep van de driejarige
dressuur- en springmerries en maak kans op een mooie
JongKWPN deken.
Fokkers van de preferente en prestatie merries en de Drentse
fokker van het jaar zal gehuldigd worden.
In de naastgelegen banen kunt u eveneens genieten van de
PAVO Cup, de ISAH Cup en de finales van De Wolden Cup.
Het uitgebreide tijdschema staat op de regiosite.

De centrale keuring is live te volgen via KWPN.tv
Ook dit jaar maakt CH De Wolden het mogelijk dat de centrale
keuring via livestream te volgen is. Uhorse maakt de beelden
die via KWPN.tv worden uitgezonden.

