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NIEUWSBRIEF
KWPN REGIO ZEELAND

NIEUW! FOKKER ZOEKT RUITER
In het najaar van 2019 lanceren we een nieuw project: fokker zoekt ruiter, genaamd. We gaan de krachten bundelen om
fokkers en ruiters – en daarmee sport en fokkerij – dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de algemene voorjaars ledenvergadering van het KWPN regio Zeeland hebben de leden ingestemd met de uitwerking van het project. Het staat nog
in de kinderschoenen, maar wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Wat het inhoudt? Lees vooral verder!

ACTIVITEITENKALENDER 2019
Ook in 2019 kunt u weer op ons rekenen m.b.t. de organisatie van mooie evenementen.
Houd de volgende data alvast vrij in uw agenda!
9 april 		

- workshop paardenbeoordelen dressuur (VOL)

6 september		

-

oefenavond IBOP

16 april		

- workshop paardenbeoordelen springen*

14 september

-

Zeeland Dressage Cup

23 april

- workshop theorie paard*

20 september

-

IBOP

* aanmelden is nog mogelijk via kwpn@zeelandnet.nl. €17,50 per persoon per workshop.

21 september

-

Beste Zeeuws gefokte paard

16 mei		

Bovengenoemde evenementen vinden plaats bij De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 in Nieuw en

- oefenavond Stamboekkeuring en PAVO Cup

6 juni		

- Stamboekkeuring

6 juli			

- Centrale Keuing

Sint Joosland. Houd www.kwpn.nl/regio-zeeland t.z.t. goed in de gaten voor meer informatie!

De oefenavond SK/PAVO, SK en CK vinden plaats op manege de Eendracht, Rijkebuurtweg 8 in Vrouwenpolder.
Aanmelden oefenavond via kwpnzeeland@gmail.com. Aanmelden SK en CK via MIJNKWPN.

Oktober			-

Najaarsledenvergadering

Nov/dec			-

Clinic

VRIENDELIJK VERZOEK: meld uw paard tijdig aan voor de oefenavonden en keuringen. Voor de stamboekkeuring geldt: uiterlijk 22 mei. Voor
de Centrale Keuring: uiterlijk 10 juni. Aanmelden voor de oefenavond: uiterlijk 1 week van tevoren. Hartelijk dank voor uw medewerking!

NIEUW! ZEELAND DRESSAGE CUP
Op 14 september 2019 organiseren we voor de eerste keer een Zeeland Dressage Cup bij De Kroo Ruitersport in
Nieuw en Sint Joosland. Een wedstrijd voor drie t/m zesjarige dressuurpaarden van alle stamboeken.
Houd www.kwpn.nl/regio-zeeland goed in de gaten voor meer informatie!

HOOFDSPONSOR!
Bent u benieuwd wat “De Zeeuwse” voor u of uw bedrijf kan betekenen?
Neem dan zeker eens een kijkje op de website!

NIEUWE SECRETARIS
Op de ALV van 21 maart jl. is Danielle Schouwenaar- van der Schee door de leden
gekozen als nieuwe secretaris van KWPN regio Zeeland. Wij feliciteren Danielle
met haar benoeming en heten haar van harte welkom in het bestuur!

Eind 2016 is het Hippisch Jongeren Platform Zeeland opgericht door het KWPN regio Zeeland
en de KNHS regio Zeeland. 2017 was al een succes te noemen, maar het laatste jaar heeft het
HJPZ een flinke groei doorgemaakt. De ledenteller staat op bijna 50 leden! Het HJPZ organiseert, door het jaar heen, diverse activiteiten op zowel sport- als fokkerijgebied voor jongeren
tot 35 jaar. Ook dit jaar is weer een interessant programma samengesteld.

ZEEUWSE SUCCESSEN
De regiosite wordt regelmatig gevuld met interessant Zeeuws gefokt topnieuws! Neem zeker weer eens een kijkje op de site, want die staat
weer bol met nieuwsitems. Van fokkerijsuccessen tot (internationale) topsport resultaten! Dat wilt u toch niet missen?
Rest ons nog te melden dat u uw Zeeuws gefokte nieuws aan ons kunt melden via een mail naar kwpn@zeelandnet.nl.

KWPN regio Zeeland -- kwpnzeeland@gmail.com -- www.kwpn.nl/regio-zeeland -- www.youtube.com/kwpnzeeland -- Twitter: @KWPNZeeland -- www.facebook.com/KWPNZeeland

