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Nieuwsbrief KWPN regio Zeeland

Op naar de centrale keuring en PAVO Cup

Nog niet ingeschreven? Doe het snel!
Wil je meedoen met je stermerrie* of veulen aan de Centrale Keuring in
Zeeland of ben je van plan deel te nemen aan de voorselectie van de PAVO
Cup op zaterdag 1 juli a.s. bij manege de Eendracht in Vrouwenpolder?
Meld je dan vóór 20 juni a.s. aan via MIJN KWPN. Hierna sluit de
inschrijving! *merries die op de Stamboekkeuring op 1 juni jl. ster zijn
verklaard worden automatisch aangemeld voor de CK. We zien jullie
aanmeldingen met belangstelling tegemoet.

De Centrale Keuring Zeeland wordt gehouden op zaterdag 1 juli a.s. op het prachtige wedstrijdterrein van
manege de Eendracht, Rijkebuurtweg 1 in Vrouwenpolder. We hebben weer onze uiterste best gedaan om er een
aantrekkelijk programma van te maken! Het belooft een hele mooie dag te worden. Naast de voorselectie van de
PAVO Cup in de ochtenduren, kunt u ‘smiddags genieten van het talent van de toekomst. We kunnen
rekenen op volle veulenrubrieken en mooie shows. Welk spring- en dressuurpaard krijgt het kampioenslint
omgehangen? U ziet het rond 15.30 uur!* Het middagprogramma wordt gesierd door een optreden van enkele
leden van het Hippisch Jongeren Platform Zeeland, die enkele jonge Apache-nakomelingen aan u presenteren.
Daarnaast maken we graag tijd vrij voor een show met vier keur- en elitemerries die op Lichte Tour niveau
presteren, een mooie gelegenheid om de sport en fokkerij aan elkaar te verbinden! En als top of the bill kunt u
rekenen op de presentatie van de onlangs erkende KWPN dekhengst Hexagon’s Double Dutch die onder het zadel
van Thamar Zweistra wordt gepresenteerd! Uiteraard maken we een moment vrij om deze Zeeuwse hengst te
voorzien van een prachtig en zeer verdiend kampioenslint ter ere van zijn goedkeuring. U bent er toch wel bij?
U bent namelijk van harte welkom! GRATIS ENTREE. Tot ziens op 1 juli a.s!
* Het definitieve programma wordt een week van tevoren gepubliceerd op www.kwpn.nl/regio-zeeland.

Show

Huldiging

Hexagon’s Double Dutch
Show HJPZ

Apache nakomelingen

Keur- en Elite

Keuring

Merries en veulens

Lichte Tou r

PAVO Cup

4 en 5 jarigen!

Stamboekkeuring Zeeland - Fijne paarden - vol vertrouwen naar de Centrale Keuring
Kijk op de regiosite voor het verslag!

TOT ZIENS OP:
zaterdag 1 juli a.s!
Centrale Keuring en PAVO Cup
Manege de Eendracht
Vrouwenpolder
Kijk op de regiosite voor meer informatie en het programma (ongeveer 1 week van tevoren)
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