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NIEUWSBRIEF
KWPN REGIO ZEELAND

OPROEP!

Wie wordt Zeeuws fokker va n h e t J a a r 2 0 2 1 ?
Op de Centrale Keuring Zeeland, op vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli a.s. bij stal De Wiel in Nisse, zetten we
weer de rubriek “ZEEUWS FOKKER VAN HET JAAR” terug op het programma. Jij bepaalt mede wie met deze eer
mag gaan strijken! HOE? Door jouw nominatie, voorzien van goede argumentatie, te mailen aan het bestuur.

Uit de binnengekomen nominaties maakt het bestuur een weloverwogen keuze. Wil jij dus dat jouw favoriete fokker in
aanmerking komt voor deze eretitel? Laat je stem dan niet verloren gaan en nomineer!
Stuur daarvoor een mail naar kwpnzeeland@outlook.com.
Ben je benieuwd wie al eerder Zeeuws fokker van het jaar is geweest? Neem dan zeker hier een kijkje.

De titel “Zeeuws fokker/paard van het Jaar” is bedoeld voor een Zeeuwse fokker van KWPN paarden die in de afgelopen jaren
uitzonderlijke resultaten heeft geboekt op zowel fokkerijgebied als op de sportprestaties van zijn fokproducten. De huldiging
is een beloning en een erkenning voor de geleverde prestaties. Note: het nomineren van fokkers die niet aan het profiel zoals
hierboven is beschreven voldoen, komen niet in aanmerking voor de titel. Beargumenteer je keuze dus goed!

A GENDA 2 0 2 1: Noteer de volgende da t a a l va s t i n u w a g e n d a !
25
maart

Voorjaarsledenvergadering - digitaal via
MS Teams - lezing fokwaarden Danielle Arts

mei
2021

Zie uitnodiging hieronder.

Workshop Longeren - dubbele longe
door Christiaan Provoost.
Meer informatie volgt zodra meer bekend
is over versoepeling Corona maatregelen.

2/3
juli

Stamboek- en Centrale Keuring Zeeland
Locatie: Stal de Wiel, Nisse

3
sept

Opgeven via MIJNKWPN.

10
sept

Oefenavond IBOP

Locatie: De Kroo Ruitersport, Nw en St Joosland.
Meer informatie volgt t.z.t.

IBOP - Locatie: De Kroo Ruitersport, Nw en
St Joosland.

17/18
sept

Meer informatie volgt t.z.t.

Duvals Zeeland Dressage Cup- Locatie:
De Kroo Ruitersport, Nw en St Joosland.
Meer informatie volgt t.z.t.

UI T NODI GING Algemene (voorjaa r s ) l e d e n ve r g a d e r i n g
Op 25 maart 2021 organiseren we om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene (voorjaars)ledenvergadering.
Deze vergadering zal wederom online via Microsoft Teams gehouden worden, dit i.v.m. de coronaregels.

Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering stuur dan een mail naar kwpnzeeland@outlook.com.
U krijgt dan een paar dagen van te voren een mail met de link naar teams.

LEZING!
Na afloop van het officiële gedeelte zal Danielle Arts, Breeding Researcher bij het KWPN, een online
lezing houden over fokwaarden. Zeker de moeite van het inloggen waard!
Klik hier voor

de agenda van de ALV en voor de notulen van de NLV.

Stamboek- en Central e K e u r i n g
NIEUW DIT JAAR!
De Stamboek- en Centrale Keuring vindt dit jaar voor het eerst plaats in één weekend en wel op
vrijdag 2 en zaterdag 3 juli a.s. bij Stal De Wiel in Nisse. Meer informatie volgt.
Aanmelden via MIJNKWPN. Reserveer deze data alvast in je agenda.

DUVALS ZEELAND DRES S A GE C UP
Ook dit jaar staat de Duvals Zeeland Dressage Cup weer op de agenda! We
gaan weer twee dagen volop genieten van talentvolle 3-6 jarige dressuurpaarden. Houd vrijdag 17 en zaterdag 18 september vrij in je agenda!
Meer informatie volgt.
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