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Nieuwsbrief KWPN
regio Zeeland

ROUSSEAU
PREFERENT
VERKLAARD!

Fokker: Jas Haak uit Philippine
KWPN regio Zeeland maakte een
mooi artikel over deze tophengst
LEES HIER VERDER!

UITNODIGING

ALGEMENE VOORJAARSLEDENVERGADERING

6 MAART ‘18

Het bestuur van KWPN regio Zeeland nodigt u van harte uit voor de algemene voorjaarsledenvergadering op
dinsdag 6 maart a.s. om 19.30 u bij De Kroo Ruitersport in Nieuw en St Joosland. U bent van harte welkom!
Klik hier voor de agenda.

FOKKERSCAFÉ! Bloedspreiding: nut of noodzaak?
Na afloop van het officiële gedeelte gaan we graag samen met u in gesprek over alles wat u bezig houdt met de paardenfokkerij in relatie tot bloedspreiding, verwantschap, inteelt en sport. Graag nemen we u mee in een korte theoretische uiteenzetting over het onderwerp bloedspreiding om daarna een expert uit de praktijk aan het woord te laten. Ook nodigen we 3
verschillende dressuurpaarden uit die vanuit 3 verschillende stamboeken gefokt zijn: KWPN, Oldenburg en Rheinland. Drie
jongeren stellen de paarden voor. We zien uit naar een interessante, interactieve avond met u als (toekomstige) fokkers.

WEDSTRIJD

VRIJSPRINGEN!

Op zaterdag 10 maart a.s. wordt bij Stal de Wiel in Nisse een
wedstrijd vrijspringen georganiseerd voor 3 en 4 jr springpaarden.
De wedstrijd wordt gejureerd door niemand minder dan Willem
Greve. Hij zal de paarden ook per microfoon toelichten.
Publiek is van harte welkom!
HOOFDPRIJS: Win een dekking van Grandorado TN!
Wil je je paard optimaal voorbereiden? Kom dan ook naar
de oefenavond op donderdag 22 februari a.s.
Klik hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.

GEZOCHT! Nominaties voor de “Zeeuws fokker van het Jaar 2018”!
Wie wordt “Zeeuws fokker van het Jaar 2018”? U bepaalt het! Stuur uw nominatie naar kwpnzeeland@gmail.com!

NIEUW E-mailadres

Vanaf heden heeft KWPN regio Zeeland een nieuw e-mailadres!
kwpnzeeland@gmail.com
Voor al uw vragen over keuringen, ibop, oefenavonden etc.
Berichten naar het oude emailadres worden nog tijdelijk doorgestuurd. Bewaar dit e-mailadres!

THUISKEURING ZEELAND
Ook dit jaar organiseren we weer een thuiskeuring in uw eigen regio!
En wel op zaterdag 17 maart aanstaande. Aanmelden kan
binnenkort eenvoudig via MIJNKWPN. Tijdens de thuiskeuring worden
de paarden aan de hand op stand en in stap en draf op een harde ondergrond beoordeeld. Paarden die op deze manier in het stamboek
worden opgenomen krijgen de aantekening EXT (exterieur) achter STB
(stamboek) op het registratiebewijs. Paarden met een sportpredicaat
kunnen aan huis ster verklaard worden. Heeft u nog vragen? Neem
contact op met het regiosecretariaat of bel naar 0341-255555.

ACTIVITEITENKALENDER - noteer in uw agenda! -

Klik hier voor de activiteitenkalender 2018

ZEEUWS GEFOKTE SUCCESSEN- noteer in uw agenda! -

We plaatsen met grote regelmaat Zeeuws gefokte successen op de regiosite.
U kunt uw successen aanmelden via kwpn@zeelandnet.nl (met foto).
* Endyrava wint PSG * Citango in top 10 ranking * Nederland heeft het: op bezoek
bij stal Hexagon * Fokproducten van Arjan en Elles in de prijzen * Evito maakt al
mijn dromen waar * 3 Zeeuwse dressuurhengsten naar 2e bezichtiging * Mooie
samenwerking in de regio Zeeland * Sportpredicaat Eventing voor Zelma * Eyecatcher 7e in Internationale finale * Gunner KS wint hengstencompetitie * Floortje
in the spotlight * Top IBOP resultaten * Edison ZZ-zwaar * Avec Espoir wint Inter
I * Vienna GP * Weer ruim 70% GP voor Double Dutch * Cardento-dochter Homey
verkocht * Zeeuws kampioenschap dressuur * Côte de Zelande aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek! * Zeeuws kampioenschap springen * aangewezen *
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