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NIEUWSBRIEF
KWPN REGIO ZEELAND

SK e n C K 2 0 2 0 o p één d a g

Locatie: m anege de Eendracht , Vro u w e n p o l d e r
Het zijn rare tijden momenteel, het Corona-virus is aan de orde van de dag. We hopen dat u gezond
bent en blijft en wensen u alle goeds toe. KWPN regio Zeeland durft ondanks de vervelende berichtgeving toch, al is het voorzichtig, al wat vooruit te kijken en willen u middels deze nieuwsbrief op
de hoogte stellen van de komende activiteiten die we gaan organiseren. Mocht één of meerdere
activiteiten toch niet door kunnen gaan, dan stellen we u daarvan z.s.m. op de hoogte. Noteer
voorlopig alvast 4 juli in uw agenda!

Het is u vast niet ontgaan dat manege de Eendracht onlangs in nieuwe handen is overgegaan. Kathi Mertens en
Gilbert Poortvliet hebben de manege overgenomen en hebben grootste plannen. We zijn met hen in gesprek gegaan
en komend jaar vinden onze keuringen gewoon plaats op de oude en vertrouwde locatie in Vrouwenpolder. Daar zijn
wij heel blij mee. Vanwege de teruglopende deelname heeft het bestuur besloten om de stamboekkeuring én de
Centrale Keuring dit jaar - als proef - op één dag te laten plaatsvinden en wel op zaterdag 4 juli a.s. Er zijn boxen
te huur en t.z.t. te reserveren bij de manege. De datum voor de oefenavond stellen we op een later tijdstip vast.

Op www.kwpn.nl/regio-zeeland stellen Kathi en haar vriend Gilbert zich binnenkort aan u voor.

Du val Ze e l a n d Dressa g e C u p
2Na het succes in 2019 organiseren we ook in 2020 de Zeeland
Dressage Cup, de talenten wedstrijd voor 3,4,5 en 6 jarige dressuurpaarden bij De KrooRuitersport in Nieuw en St. 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 Duval Zeeland Dressage Cup! Natuurlijk zijn wij ook al onze
andere sponsoren heel erg dankbaar. We hebben weer een spectaculaire prijzenpot te verdelen. In de komende maanden stellen we
alle sponsoren aan u voor.

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 binnenkort mogelijk via MIJNKWPN. Houd de regiosite goed in de gaten!

NIEUW! FOKK ERI J-UI TDA GING ‘ J ON GE F OKKER’
KWPN Zeeland daagt JONGE fokkers uit!
2Met het voorjaar in het vooruitzicht, nadert het nieuwe dekseizoen alweer. Voor velen een spannende tijd waarin de hengstenkeuzes definitief worden gemaakt. Helaas komen er weinig nieuwe fokkers bij. Om de fokkerij ambities van de jonge mensen in de regio te stimuleren biedt het KWPN
regio Zeeland een leuke uitdaging en een unieke kans!
Het voordeel?
We hebben gunstige afspraken gemaakt met diverse hengstenhouders, waardoor “de jonge fokker” kan
profiteren van kortingen tot wel 20% op het dekgeld van diverse beschikbaar gestelde hengsten. Dit zijn
hengsten die goedgekeurd zijn, erkend zijn of een deklicentie hebben bij het KWPN.
Kers op de taart
Ieder veulen dat uit deze fokkerijuitdaging op de keuring in 2021 wordt beloond met een uitnodiging
voor de NVK (én daar ook voorgesteld wordt) verdient voor zijn/haar JONGKWPN of HJPZ fokker een
gratis dekking in seizoen 2022 bij hetzelfde hengstenstation als de vader van het NVK veulen.
Aanmelden
Het bestuur van KWPN regio Zeeland is zeer geïnteresseerd in een goede onderbouwing voor de gekozen
combinatieen ziet de ‘aanvragen’ voor deze kans met belangstelling tegemoet. Binnenkort wordt een
overzicht gepubliceerd van de deelnemende hengsten. Vooralsnog hebben we toezeggingen van: Verhagen
Horse Service, Stal Hexagon, Van Olst Horses, RS2 Dressage en Studutch. We zijn nog in onderhandeling
met meer hengstenstations.
Spelregels
- Eigenaar van de merrie is lid van KWPN (regio Zeeland) en lid van JongKWPN en/of het HJPZ.
- Maximaal 1 lid per familie/gezin.
- Aangeboden merrie staat op naam geregistreerd van JongKWPN-er of HJPZ-er.
- Veulen wordt (bij leven en welzijn) geacht deel te nemen aan de Centrale Keuring Zeeland 2021.
- Deelnemer is maximaal 35 jaar ‘jong’.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Peter de Meulmeester
via stalpd@zeelandnet.nl of bel naar 06-52378271.

B EST UUR

Tijdens de ALV op 10 maart jl. hebben de leden ingestemd met de toevoeging
van een JongKWPN lid aan het bestuur. Elisabeth Geluk, ook voorzitter van het

Hippisch Jongeren Platform Zeeland, is aangesteld als bestuurslid van KWPN regio Zeeland. Tijdens
de ALV heeft Kees Minderhoud, penningmeester, aangegeven per NLV niet herkiesbaar te zijn. Heeft u
interesse in deze functie? Dan kunt u dat kenbaar maken aan de voorzitter, Perry Boogaard, via mail
naar bbp@zeelandnet.nl. We zien uit naar uw reacties!
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