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NIEUWSBRIEF KWPN REGIO ZEELAND

En dan is het alweer zover....de laatste nieuwsbrief van KWPN regio Zeeland in 2016. We blikken
terug op een zeer succesvol jaar. Een jaar vol hoogtepunten. Het jaar waarin Valegro zijn Olympische
titel prolongeerde, en tegelijker tijd ook het jaar waarin de Zeeuws gefokte dressuurlegende zijn spor tieve
afscheid nam. Het jaar waarin mooie Zeeuwse Kampioenen konden worden gehuldigd, we de titel
Zeeuws fokker van het Jaar konden uitreiken aan Jeannette Bervoets, Four Legends werd goedgekeurd
en de Zeeuws gefokte paarden meer dan gemiddeld presteerden in de spor t. We zijn TROTS! Trots u op als
fokkers en trots op onze ruiters en amazones! De regiosite spatte bijna uit zijn voegen van de vele
successen die jullie boekten. Har telijk dank daarvoor! 2016 stond ook in het teken van bestuurswisselingen én het jaar waarin het Hippisch Jongeren Platform Zeeland gestalte kreeg. Een
fantastisch initiatief dat we samen met de KNHS regio Zeeland vorm gaven. Een groep dat meer dan
enthousiast aan de slag gaat om spor t en fokkerij samen te brengen. We gaan met volle moed 2017 in!
Het bestuur van KWPN regio Zeeland wenst u f ijne feestdagen en een gelukkig, gezond en succesvol
2017! Op naar nog veel meer successen en vooral genieten! Van elkaar, van de fokkerij én de spor t!

VRIJWILLIGERS EN SPONSORS - BEDANKT! Graag willen wij onze dank uitspreken aan onze hoofdsponsoren: VMF Stables uit Ellemeet en
VDS Staal- en Machinebouw uit Nieuwdorp. Maar natuurlijk ook aan alle andere (vele) sponsoren
die het ieder jaar weer mogelijk maken om KWPN evenementen in de Zeeuwse regio te kunnen
organiseren. Daarnaast kunnen wij niet zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Zij zorgen er met
zijn allen voor dat elk evenement tot in de puntjes is geregeld. Inmiddels kunnen we rekenen op
een vaste groep vrijwilligers die altijd voor ons klaarstaan. Het lijkt misschien vanzelfsprekend
dat de keuringsring weer tip top in orde is of dat de clinic op rolletjes verloopt, maar daaraan
gaat veel werk vooraf! KWPN regio Zeeland kan ook rekenen op de beschikbaarheid van twee fantastische professionele accommodaties voor haar
evenementen. Manege De Eendracht en De Kroo Ruitersport, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid! Op naar net zo’n fijne samenwerking in 2017!

ZEEUWSE TOPPERSSSSS !!!
Klik op de tekst om naar het bericht te gaan.

- High Five US over tuigt met veulens - Dat verdient een bloemetje - Historie en een beetje sentiment Edeem schitter t op Hippiade - Succesvol internationaal debuut Michelle Ever tse - Lelegro arrived safe
and sound - Carlette GP dressuur - Zeeuwse veulens als warme broodjes over de toonbank - 125.000
euro voor Gorgeous Lady - 2 x zelfgefokt ZZ-Zwaar - IBOP Zeeland 100% score bij de springpaarden Beste Zeeuws gefokte springpaard Gigi van der Weel - Beste Zeeuws gefokte dressuurpaard Floor tje
prolongeer t titel - Broadway Italiaans Kampioen Young Riders - Zeeuws gefokt presteer t ook in
Eventing spor t - Chakakahn PSG geklasseerd - Ilverna EPTM topper Ermelo - Just Romance naar
Vechta - Prestatiepredicaat voor Riviera K - Biarritz 2x Wilhelmus voor Hexagons Double Dutch Topdebuut Edeem in ZZ-zwaar - Superlady elite! - Elitepredicaat voor Ival - Spor tpredicaat voor
Lockefeers Esprit - Gespot: toekomstig talent Ganymedes - Notulen Najaarsledenvergadering - Volle
bak bij clinic Johan Rockx - 4x succesvol debuut - 33e Interland Fokdag groot succes - IBOP Rucphen
elitepredicaat voor Hippe Bella - Een fokker, een amazone 4x PSG - Diva PSG star tgerechtigd - Edeem
wint ZZ-zwaar - Endyrava kringkampioen Z2 - Als ze meedoen kun je vrij vlot vooruit! - Eyecatcher
knalt in de Peelbergen - Diesel verder onder Jeroen Dubbeldam - Avec Espoir naar winst in PSG Droomdebuut voor Digishots Wiseguy in Inter I - CK Zeeland kampioenen doen het goed in de spor t Marijke van Giesen goed op dreef - Topdebuut voor Evito en Lucie in PSG - Tribute to Valegro - Just
Romance naar 2e bezichtiging - Hexagons (Capris) Jim Beam naar 2e bezichtiging - Afscheid Valegro

Het Hippisch Jongeren Platform Zeeland is sinds 6 december jl. een feit! Een super enthousiaste groep jongeren, in de
leeftijd tussen 16 en 30 jaar, is verenigd in het platform dat per 1 januari a.s een hechte groep vormt dat vanaf heden
aan de slag gaat met de organisatie van evenementen en bijeenkomsten m.b.t. alles wat met paardensport en -fokkerij
te maken heeft in de breedste zin van het woord. Het HJPZ is een initiatief van KWPN en KNHS regio Zeeland. Via deze
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen! Het belooft voor nu VEEL goeds!

Neemt u deel aan de 2e bezichtiging van de KWPN
Hengstenkeuring? Veel succes en breng ons op de hoogte!
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