April 2017, jaargang 9, nr.3

Nieuwsbrief KWPN regio Zeeland
Het keuringsseizoen is van start!

Betrokken leden laten hun stem horen!

Op 3 mei aanstaande is er Ledenraad waar het agendapunt Jongerenbeleid
behandeld wordt. Daarnaast houden we op 1 juli onze jaarlijkse Centrale
Keuring. Graag zouden we van u als lid suggesties ideeën aangereikt krijgen
om de CK aantrekkelijker te maken voor deelnemers en publiek.
U kunt uw idee/suggestie mailen naar kwpn@zeelandnet.nl.

KWPN Online Platform
Welkom bij alweer de derde nieuwsbrief van KWPN regio Zeeland. Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van de
keuringen. Aanmelden is al mogelijk. Meer informatie treft u hieronder aan of neem een kijkje op de geheel vernieuwde
website van het KWPN. Ook de regiosite is in een nieuw jasje gestoken. U kunt ons voortaan rechtstreeks vinden via
www.kwpn.nl/regio-zeeland. U hoeft slechts één keer in te loggen voor alle portalen, zoals MIJN KWPN en bijvoorbeeld
de (hengsten) database. Hoe gaat u te werk? Log in op de site met uw inloggegevens en vink ‘ingelogd blijven’ aan. Via de
oranje button “MIJN KWPN” rechtsboven op de pagina kunt u uw gegevens eenvoudig zelf bijwerken, uw voorkeursinstellingen aangeven, kunt u uw paard aanmelden voor de keuringen en gaat u rechtstreeks naar de databases. Hierna kunt u
via de button ‘Over KWPN’ - via organisatie - naar regio’s, waar u zich tegoed kan doen aan de vele Zeeuwse successen
(via menu rechts Nieuws) en treft u meer informatie aan over de evenementen die de regio voor u organiseert. Mist u informatie of heeft u tips om de regiosite nog aantrekkelijker te maken, stuur dan een mail naar kwpn@zeelandnet.nl. We zien
uw reactie met belangstelling tegemoet! Als laatste willen we u nog attenderen op KWPN.tv, waarin het KWPN-paard en de
fokkers centraal staan. Een aanrader!

18
MEI

OEFENAVOND STAMBOEKKEURING EN PAVO CUP

1
JUNI

STAMBOEKKEURING
VROUWENPOLDER

1
JULI

CENTRALE KEURING
ZEELAND EN PAVO CUP

Locatie: Manege de Eendracht, Vrouwenpolder

Locatie: Manege de Eendracht, Vrouwenpolder

Locatie: Manege de Eendracht, Vrouwenpolder

Aanvang oefenavond SK: 19.00 uur.

Aanvang: afhankelijk van deelname

Aanvang PAVO: 09.00 uur* Aanvang CK: 13.00 uur*

Aanvang oefenavond PAVO: 17.00 uur*

Opgeven via MIJN KWPN.

*Aanvangstijd kan wijzigen

*Aanvang afhankelijk van deelname

Klk hier voor meer informatie.

Opgeven via MIJN KWPN.

Opgeven via mail naar KWPN@zeelandnet.nl.

Is de merrie op de SK 2017 ster geworden dan

Klik hier voor meer informatie.

wordt ze automatisch aangemeld voor de CK.

Heeft u hulp nodig bij de aanmelding van uw paard voor de keuringen of PAVO Cup? Bel naar de KWPN Informatie Desk via telefoonnummer 0341-255555. Voor vragen over de keuringen zelf kunt u terecht bij het regiosecretariaat via kwpn@zeelandnet.nl.

VRIENDELIJK VERZOEK!
Meld uw paard tijdig aan voor de keuringen. Voor de stamboekkeuring geldt: uiterlijk 22 mei. Voor de Centrale Keuring geldt: uiterlijk
5 juni 2017. Aanmelden voor de oefenavond uiterlijk 1 week van tevoren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

IBOP ZEELAND
Ook in 2017 organiseren we weer een IBOP in uw eigen regio! En wel op vrijdag 22 september a.s. Aanmelden is al mogelijk via MIJN KWPN.
Uiteraard bieden we u enkele weken voorafgaand de mogelijkheid om deel te nemen aan de oefenavond. De datum voor deze oefenavond
volgt z.s.m. De IBOP vindt plaats bij De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 in Nieuw en Sint Joosland. Meer informatie volgt t.z.t. op de regiosite.

Zeeuwse successen!
Vanwege de lancering van de nieuwe website zijn een aantal nieuwstopics verloren gegaan. Dat is jammer,
maar er valt nog genoeg nieuws te melden over ‘onze’ Zeeuwse toppers. Klik op de link voor het artikel.
Heeft u of weet u ook een Zeeuws gefokt paard dat het bijzonder goed doet in de fokkerij en/of sport? Meld
het ons! Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl, voorzien van alle informatie en een copyright free foto!
Nieuw droompaard voor de toekomst! Jasmien de Koeijer - Joshua gefokt door Bram en Erika Bolluijt, Kortgene
Winnend ZZ-Zwaar debuut voor Endyrava. Aniek de Laat scoort met fokproduct van mevrouw Van Willegen.
EDS Veiling: mooie prijzen voor Zeeuwse fokproducten. Edeem , Boy-Bentley en Ilaya naar goede adressen.
Vienna ondanks flinke tegenslagen toch Intermediair I geklasseerd. Vienna schittert onder Natalie Poppe.
Winnend ZZ-Zwaar debuut voor Dropshot. Wilma Salm stuurt zelfopgeleide Dropshot naar dikke winst.
Toffe uitdaging! KWPN goedgekeurde Gelderse hengst Edmundo voortaan onder zadel van Remi en Carola Kulik.
12 toppers op een rij. Familie de Ruiter uit Noordwelle nog altijd in bezit van de inmiddels 29 jarige fokmerrie Gerina.
Een mooi avontuur tegemoet! Mede-eigenaarschap Annelie Hoekstra in Zeeuws gefokte Just Romance.
Zeeuws gefokt nieuws! KWPN ggk hengst Citango naar nieuwe eigenaresse Marie Krautman.
Grand Prix startbewijs voor Gathes Dowendy. Opnieuw fokproduct van Loucky Hagens in the picture.
IBOP Oosteind 3 x Zeeuws. Hoogste score voor Huupie Donja. Ook Ilaya en Idol Utopia slagen voor test.
Zeeuws gefokt podium in PSG CDI 3* Zeeland Outdoor. Edeem, VIP en Evito scoren hoog.
Fifth Avenue BCN wint 7 yo class in Valencia. Nog zo’n topper uit de fokkerij van Loucky Hagens-Groosman.
Neem zeker een kijkje op de regiosite Zeeland en kijk bij ‘Nieuws’ voor nog meer interessante topics.

KWPN regio Zeeland -- Secretariaat J.W. Schuurmanstraat 5 -- 4357 EE - Domburg -- Mob. 06-58 90 72 42 (na 17.00 uur)
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