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IBOP, WK, KWPN paardendagen en meer!

Foto: Digishots

GUNNER KS schittert op WK jonge dressuurpaarden!
Gunner KS (v. Belissimo M uit Ronnevanck ster pref prok sport dres v. Vincent x keur
pref prest sport dres v. Donnerhall) van fokkers en eigenaren Arthur en Annette
Kleijwegt uit Heinkenzand, schitterde op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo. De
KWPN goedgekeurde hengst liep onder het zadel van Dana van Lierop naar een eervolle
zevende plaats! Gefeliciteerd! Lees hier verder.

(Oefenavond) IBOP en Beste Zeeuws gefokte spr/dres paard
Noteer 8, 22 en 23 september alvast in uw agenda!

De keuringen zijn alweer achter de rug en wat zijn ze goed verlopen met fantastische resultaten! Van harte gefeliciteerd!
We richten daarom het vizier alvast weer op de volgende evenementen! De oefenavond IBOP, de IBOP zelf én de rubrieken
Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard!
Houd de volgende data alvast vrij in uw agenda:
Datum Oefenavond IBOP: vrijdagavond 8 september, aanmelden via mail naar kwpn@zeelandnet.nl
Datum IBOP: vrijdag 22 september, aanmelden via MIJN KWPN
Datum Beste Zeeuws gefokte paard: zaterdag 23 september, aanmelden via www.dekroo.nl
Locatie: De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 in Nw en St Joosland
Aanvang: volgt t.z.t. (afhankelijk van deelname)
LET OP!! Meld uw paard vóór 10 september a.s. aan via MIJN KWPN. Alleen bij voldoende deelname gaat de IBOP door. De vaste crew
vrijwilligers staat in ieder geval weer voor u klaar om er een onvergetelijke IBOP van te maken.

KWPN Paardendagen

Veel Succe s!!

Op de Centrale Keuring in Zeeland ontvingen vier veulens en één driejarige dressuurmerrie een ticket voor de KWPN paardendagen.
Wij wensen de Zeeuwse deelnemers veel succes!
• Daphne Herinckx - merrieveulen springen - Miesarah van de Westerhoeve (Insider VDL x Baltic VDL)
• Sam Moens - hengstveulen springen - Milton (Impressive VDL x Iroko)
• Elles Kole en Arjan van de Guchte - merrieveulen dressuur - Mega Mendy (Franklin x Zhivago)
• Saskia Pauwels - hengstveulen dressuur - Mac Ferro (Ferro x Sandro Hit)
• Dagmar en Anneke de Ruiter - 3-jr dressuurpaard - Jolie Varra (Chagal D&R x Rousseau)

Hippisch

Jongeren Platform Z e e l a n d

Tr ainingsweekend!!

Het Hippisch Jongeren Platform Zeeland is sinds december 2016 actief. In de afgelopen periode hebben zij al diverse bijeenkomsten
georganiseerd. Zo stond een excursie naar hengstenstation Van Uytert op het programma, is er een workshop paardenbeoordelen
geweest en hebben ze bijvoorbeeld een showblok verzorgd op de Centrale Keuring met enkele jonge Apache nakomelingen. Maar het vizier
was vooral gericht op het trainingsweekend dat op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus staat gepland. Een weekend vol fysieke trainingen,
mental coaching, proefgerichte clinic door Jacques van der Harst en een clinic van Stephanie de Frel. De vrijdagavond wordt gezellig
afgesloten met een bbq. Voor het najaar staat er nog een springclinic op het programma. Locatie: Stal de Wiel in Nisse. Veel plezier!

C li n i c

Ook dit najaar organiseren we een

clinic, dit keer voor Zeeuws gefokte springpaarden. WIE
de clinic geeft is nog onbekend. Maar heb je een Zeeuws
gefokt KWPN springpaard? Meld je dan alvast aan! Stuur
een mail naar kwpn@zeelandnet.nl en geef aan waarom
jij mee wilt doen en mail alle gegevens van je paard incl.

Zeeuwse Succe ssen

beste prestatie.

Diesel tijdens Grand Prix debuut 2x foutloos!

Check www.kwpn.nl/regio-zeeland voor meer
Zeeuws gefokt nieuws!
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