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Nieuwsbrief

KWPN regio Zeeland
Welkom, bij de nieuwsbrief van KWPN regio Zeeland. Tijdens de Centrale Keuring en op de KWPN Paardendagen hebben de Zeeuwse fokkers
weer mooie resultaten behaald. Nu is het vizier gericht op de afsluiting van het Zeeuwse keuringsseizoen: de IBOP. Deze vindt plaats op vrijdag
23 september aanstaande bij De Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. In collegiale samenwerking met de KNHS regio Zeeland en De
Kroo Ruitersport organiseren we voor het tweede jaar op rij het KWPN/KHNS concours. Met o.a. de rubrieken “Beste Zeeuws gefokte springen dressuurpaard”, een workshop Paardenbeoordelen én de IBOP. Inschrijven is al mogelijk. Klik hier voor meer informatie.
In de aanloop naar de IBOP kunt u op vrijdag 9 september a.s. deelnemen aan de oefenavond IBOP. Deelname is gratis. Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl

De Zeeuws gefokte paarden blijven mooie prestaties leveren. De regiosite én de Facebookpagina van KWPN regio Zeeland staat dan ook bol met
mooie nieuwsfeiten. Heeft u of weet u ook een Zeeuws gefokt paard dat goede prestaties levert? Meld het! Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl.

ZEEUWS GEFOKTE SUCCESSEN
Olympische Spelen: GOUDEN VALEGRO!!
U heeft de Olympische Spelen natuurlijk ook op de voet gevolgd en kunnen zien dat Valegro (v. Negro uit Maifleur keur v. Gershwin) van fokkers Joop en
Maartje Hanse uit Burgh-Haamstede opnieuw Olympisch GOUD heeft behaald. Wat een fantastische prestatie! Na een nagenoeg vlekkeloze Kur op Muziek
groette ze zichtbaar geemotioneerd af. Wetende dat dit waarschijnlijk haar laatste internationale optreden was met het paard dat haar zo ver heeft
gebracht, haar maatje! Valegro heeft zijn aller uiterste best voor me gedaan. Het geeft een onbeschrijflijk gevoel. Lees verder.

Klik op de titel voor het volledige artikel
IDS Paard en Pracht - Zipper aan kop!

High Five US naar Diederik van Silfhout

Stoer GP debuut voor Hexagons Baldacci

Van flesveulen naar waterrat

Fantastisch ZZ-licht debuut voor Edeem

Zeeuwse afvaardiging WK Jonge Dressuurpaarden

Chackakahn domineert in ZZ-zwaar

Axel reservepaard RIO (Olympisch Spelen)

Opnieuw dubbele overwinning Chakakahn

EK Olivia: mooie 6e plaats voor Vlingh

Tweede ggk dekhengst voor fam. Kleijwegt

Fifth Avenue op WK Jonge Dressuurpaarden

Edmundo valt op tijdens sportdag Gelders Paard

CK Noord-Holland: Heroniki kampioen springen

Internationaal debuut Gathe's Dowendy S

Apache-zoon Hamilton op KWPN/EDS veiling

Eventing Zeeland: mooie kampioenen

Blog Dana van Lierop

Vesta Utopia en Annebella preferent

Verslag WK Jonge Dressuurpaarden en EDS veiling

Sportpredicaat voor Avarelle

NMK: Heroniki vierde in kampioenskeuring

Drie Zeeuwse toppers veiling KWPN/EDS

Houd www.kwpnzeeland.nl goed in de gaten!

Centrale Keuring Zeeland:
Gisolde (v. Cantos) en
Ilaya (v. Dreamboy)
Zeeuws Kampioen
Klik hier voor het
volledige verslag.

20e Zelfgefokte Grand
Prix paard voor
Leunus van Lieren!

Jeannette Bervoets
Zeeuws fokker van het
Jaar 2016!
GEFELICITEERD!

Hengstencompetitie

Veulens chippen

Verplaatst naar De Peelbergen Limburg

Andrie de Buck neemt z.s.m. contact met u op!

De drie zuidelijke provincies hebben locaties aan mogen dragen voor de
hengstencompetitie in Zuid Nederland. Namens KWPN regio Zeeland hebben
wij De Kroo Ruitersport voorgedragen. Het bestuur van KWPN heeft de
wedstrijd toegewezen aan Equestrian Center De Peelbergen in Limburg.

Is uw veulen nog niet gechipt? Dat kan! Helaas werkt de
apparatuur van onze paspoortconculent niet optimaal. Nieuw
apparatuur is onderweg. Andrie de Buck neemt na ontvangst
z.s.m. contact met u op voor een afspraak.
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