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AGENDA
16 maart – thema-avond
gezondheid
8 april – Oostermoer Kei
9 april – Oostermoer Kei
14 april – ledenvergadering
16 april – selectie ONNK
19 april – IBOP Assen
12 mei – thuiskeuringen

De komende periode worden er weer veel activiteiten in de regio
georganiseerd waar wij u van harte voor uitnodigen.
Alle informatie kunt u ook lezen op de regiosite.
Nieuwe regio-sponsors. Zoals u wellicht aan de logo’s kunt zien
heeft de regio twee nieuwe sponsors; De Rabobank en VDL Stud
Bears. Eurohill heeft na 5 jaar de sponsoring beëindigd. Alle
sponsors hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning!
Thema-avond geboorte m.m.v. dierenarts Paul de Vries
16 maart, café Hofsteenge Grolloo
Paardenfokkers zijn de grootste sponsors van de
paardensport. Ze hebben een liefhebberij en een passie. Wat is
er mooier dan ieder jaar een veulen geboren te zien worden
van een combinatie waarvan je zelf de keuze hebt bepaald. En
wat is er treuriger dan dat er wat mis gaat in het laatste
stadium van de dracht of tijdens of vlak na de geboorte. In
verreweg de meeste gevallen verloopt het veulenen
probleemloos, maar in ca. 5 tot 10 % van de geboortes gaat er
iets niet zoals het hoort.
De lezing is bedoeld om informatie te krijgen over de vele
aspecten vóór, tijdens en na de geboorte. Om inzicht te
krijgen in wat er mis kan zijn en hoe dan vervolgens te
handelen. Afwachten tot het vanzelf goed zal komen is geen
optie. Er moet vaak handelend worden ingegrepen om
drama’s te voorkomen. Ook voor ervaren fokkers levert dit
verhaal vaak nieuwe informatie of een verduidelijking van het
geboorteproces op.
Het laatste deel van de avond zal aandacht worden besteed
aan moderne paardenvoortplantingstechnieken. Wat is er
mogelijk nu en in de nabije toekomst?
16 maart a.s. vindt de eerste avond plaats van het jaarthema
‘gezondheid’. Dierenarts Paul de Vries staat bekend als een
zeer ervaren paardengynaecoloog.
Niet alleen in zijn eigen praktijk, maar ook tijdens vele lezingen
en seminars hebben mensen met deze enthousiaste specialist
kennis kunnen maken.
Zijn inleiding is geschikt voor zowel de beginnende als de meer
ervaren fokker.
De heer de Vries zorgt voor passend beeldmateriaal. (Uit zijn
unieke collectie van duizenden foto’s). Uiteraard plannen wij
voldoende tijd in voor het stellen van vragen.
Aanvang van de avond: 20.00 uur.
Beoordelingscursus - kennis vergroten
In de maanden maart en april vindt er in de regio een
beoordelingscursus plaats. In één theorieavond en drie
praktijkavonden krijgt u veel informatie over het exterieur en
bewegen van een dressuur en springpaard en gaat u aan de
hand van het scoreformulier ook zelf paarden beoordelen.

Deze leerzame avonden staan onder leiding van regio-inspecteur Klaas Iwema.
De data zijn:
- 23 maart, café Hofsteenge in Grolloo
- 30 maart, Hengstenhouderij Veninga, Stuifzand
- 6 april, Stoeterij Tewis, Westdorp
- 13 april, Stal Loes Corsel& Eric Naberink Coevorden
Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Naast leden van de regio Drenthe zijn ook leden van jongKWPN, KNHS regio Drenthe en
studenten van AOC terra van harte welkom. Leden van jongKWPN en studenten kunnen gratis
meedoen, voor de leden van KWPN en KNHS geldt een eigen bijdrage van resp. €20 en €25,
exclusief het KWPN boek.
Wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar het regiosecretariaat kwpndrenthe@gmail.com.

Oostermoer Kei met dressuurclinic van Dinja van Liere
8 & 9 april a.s.
Op vrijdag 8 april en zaterdag 9 april zal afdeling Oostermoer-Noordenveld weer de
Oostermoerkei organiseren. De 4- & 5-jarige springpaarden zullen op vrijdagavond worden
beoordeeld door Daan Nanning en inspecteur Klaas Iwema.
Op zaterdagavond zijn de 4- & 5-jarige dressuurpaarden aan de beurt, zij zullen worden gejureerd
door Dinja van Liere en Klaas Iwema.
De dressuuravond wordt vooraf gegaan door een clinic verzorgt door Dinja van Liere.
Meer informatie is te vinden op fokverenigingoostermoer.
ONNK 2016
Het ONNK staat voor het Open Noord Nederlands Kampioenschap voor vrijspringen en
vrijbewegen en vindt plaats in de drie Noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het
ONNK is een meting van jong spring- en dressuurtalent en daardoor zeer aantrekkelijk voor
deelnemers maar ook voor handelaren om nieuw talent te spotten.
Op de volgende selectiewedstrijden kunnen deelnemers zich plaatsen voor de finale:
- 16 april 2016: De Rietweg Manege, Bronneger.
Aanvang: 13:00 uur
- 23 april 2016: Dollard Manege, Winschoten
Aanvang: 13:00 uur
- 30 april 2016: HBC Stal, Boyl
Aanvang: 13:00 uur
Ons jurycorps voor de selectiewedstrijden bestaat uit Freek van der Laan en Matty Marissink.
De finale vindt plaats op 7 mei 2016 in de HJC manege te Tolbert, aanvang 18:30 uur. Een
afvaardiging van het KWPN, het A.E.S. en het N.R.P.S zal het juryteam tijdens de finale vormen.
Voor meer informatie of aanmelden van uw paard kijkt u op de website ONNK.nl
Voorjaarsledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering staat gepland voor 14 april a.s.
Dit jaar is als spreker uitgenodigd adjunct-directeur Emiel Nijhoff.
Zet de datum alvast in uw agenda, de diverse stukken ontvangt u binnenkort per mail en worden
op de regiosite gepubliceerd.

