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Stam b o e k k e u r in g Z eel a n d

Locatie : S tal de Wiel, Brilletjes d i j k 3 i n N i s s e
De stamboekkeuring in Zeeland gaat, ondanks de Corona-crisis, toch door! Met aangescherpte regels,
dat wel, maar het is dit jaar toch mogelijk uw merrie te laten promoveren. De locatie is gewijzigd.
Dit jaar vindt de keuring plaats bij Stal de Wiel in Nisse. Schrijf uw paard via MIJNKWPN in vóór 25
juni a.s. Hierna is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Publiek is helaas niet welkom.

De keuring vindt plaats op zaterdag 4 juli a.s. De Centrale Keuring komt te vervallen maar de graadverhogingen die
normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden ((voorlopig) keur/elite) kunnen nu bij het voldoen aan de daarvoor
geldende eisen op de stamboekkeuring worden behaald. De veulenkeuring komt dit jaar te vervallen. LET OP! Vanwege Corona hanteren we dit jaar een gewijzigd keuringssysteem die voldoet aan de noodzakelijke en verplichte regelgeving. Hierbij mag publiek bijvoorbeeld niet aanwezig zijn en zal verder aanwezigheid van medewerkers en fokkers/
eigenaren tot een minimum moeten worden beperkt. Voor de aanwezigen geldt uiteraard dat de RIVM voorgeschreven
maatregelen te allen tijde in acht genomen moeten worden. We gaan uit van uw medewerking!

Klik hier voor alle regelgeving rondom het Corona virus en KWPN activiteiten
Klik hier voor het protocol keuringen

Du va ls Ze e l a n d Dressa g e C u p
2De Zeeland Dressage Cup, de talentenwedstrijd voor 3,4,5 en 6
jarige dressuurpaarden gaat door op zaterdag 12 september a.s. bij
De Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. Duval Horseproducts
heeft het hoofdsponsorschap voor de komende twee jaar toegezegd.
Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! En dat verdient ook een nieuwe naam. Vanaf nu gaat de ZDC door het leven als de Duvals Zeeland
Dressage Cup! Natuurlijk zijn wij ook al onze andere sponsoren heel
erg dankbaar. We hebben weer een spectaculaire prijzenpot te verdelen! Inschrijven kan alleen via het volledig ingevulde inschrijfformulier dat je hier vindt. Wees er snel bij, want VOL=VOL!
De volgende sponsoren hebben al toegezegd:

Verder hebben we toezeggingen van: Thamar Zweistra, KNAPP, Spar Rijkeboer, Flexahorse, Ruud
Evertse hoefsmederij. mevr. L. Hagens en De Groote Kür op Muziek. Ook zijn we nog in gesprek
met sponsoren. Een volledige lijst wordt z.s.m. gepubliceerd. Staat uw bedrijf er niet bij en
wilt u ook sponsoren? Neem dan zeker contact met ons op! Bel naar 06-58907242.

I B OP ZEEL A ND
Houd vrijdag 18 september alvast vrij in de agenda voor de IBOP Zeeland! De IBOP vindt ook dit jaar
weer plaats op de professionele accommodatie van De Kroo Ruitersport in Nieuw en St. Joosland. Aan
de IBOP kunnen zowel spring- als dressuurpaarden deelnemen (mits voldoende aanmeldingen). De
inschrijving is mogelijk via MIJNKWPN. We hopen dat publiek tegen die tijd weer welkom is.
Inschrijven voor de OEFENAVOND op vrijdagavond 4 september is mogelijk via mail naar
kwpnzeeland@outlook.com t.a.v. Danielle Schouwenaar. De oefenavond vindt ook plaats bij De Kroo.

C L I N I C PI ET RA A I J M A KERS
2VOORAANKONDIGING
Dit najaar organiseert KWPN regio Zeeland een clinic voor Zeeuws gefokte KWPN springpaarden bij De
Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. De clinic wordt verzorgd door Piet Raaijmakers. De datum
is nog niet bekend, die volgt z.s.m. Houd www.kwpn.nl/regio-zeeland goed in de gaten voor meer info!
OPROEP
Voor deze clinic worden KWPN paarden uitgenodigd die Zeeuws gefokt zijn en door een Zeeuwse ruiter
of amazone worden gereden. Er kunnen maximaal 9 paarden deelnemen aan de clinic. LET OP! Aanmelden
voor de clinic is géén garantie voor deelname, er worden groepen samengesteld in
verschillende niveaus. Het bestuur maakt uit de binnengekomen aanmeldingen een selectie.
Heb jij een Zeeuws gefokt springpaard en wil je graag meedoen meld je dan aan via mail naar
kwpnzeeland@outlook.com. Vermeld de naam van je paard, de afstamming in drie generaties met predicaten, de naam amazone/ruiter, het niveau waarop je rijdt en voorzie je aanmelding van een motivatie.

Vacatu re p e n n in g m eest er
Per komend najaar stelt onze huidige penningmeester Kees Minderhoud zich niet herkiesbaar. We zijn dus
hard op zoek naar een opvolger! Heb jij interesse in deze vacature en heb je zin om in een
gemotiveerd bestuur aan de slag te gaan? Laat het ons weten! Neem gerust contact op met één van de
bestuursleden voor meer informatie of stuur een mail naar kwpnzeeland@outlook.com.
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