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Nieuwsbrief

KWPN regio Zeeland
De keuringen zijn alweer voorbij en ook de IBOP kende een succesvol verloop met o.a. een 100% score bij de springpaarden. Lees verder in
deze nieuwsbrief voor de volledige uitslagen en kom zo ook te weten wie het beste Zeeuws gefokte dressuur- en springpaard 2016 in zijn bezit
heeft. Tijd voor het bestuur om het vizier te richten op de jaarlijkse clinic voor Zeeuws gefokte KWPN paarden. Dit jaar zijn de dressuurpaarden
weer aan de beurt. We hebben KNHS bondscoach Johan Rockx bereid gevonden de clinic voor ons te verzorgen!
Houd vrijdagavond 4 november a.s. vrij in uw agenda en kom ook! De clinic is vrij toegankelijk, ook voor niet-KWPN leden. Zeg het voort! In de
pauze kunt u live genieten van de verrichtingen van de KWPN goedgekeurde dekhengst Four Legends, die met zijn nieuwe ruiter Philip van
Ommen een show verzorgt.
Deze nieuwsbrief staat uiteraard ook in het teken van de vele Zeeuws gefokte successen en de Najaars Ledenvergadering. Daarnaast bedanken
we Leanjo en Monique, van Digishots, voor het ter beschikking stellen van enkele foto’s t.b.v. de regiosite, Facebookpagina en clinic.

De Zeeuws gefokte paarden blijven mooie prestaties leveren. De regiosite én de Facebookpagina van KWPN regio Zeeland staat dan ook bol met
mooie nieuwsfeiten. Heeft u of weet u ook een Zeeuws gefokt paard dat goede prestaties levert? Meld het! Stuur een mail naar kwpn@zeelandnet.nl.

ZEEUWS GEFOKTE SUCCESSEN
Olympische Spelen: GOUDEN VALEGRO!!
U heeft de Olympische Spelen natuurlijk ook op de voet gevolgd en kunnen zien dat Valegro (v. Negro uit Maifleur keur v. Gershwin) van fokkers Joop en
Maartje Hanse uit Burgh-Haamstede opnieuw Olympisch GOUD heeft behaald. Wat een fantastische prestatie! Na een nagenoeg vlekkeloze Kur op Muziek
groette ze zichtbaar geemotioneerd af. Wetende dat dit waarschijnlijk haar laatste internationale optreden was met het paard dat haar zo ver heeft
gebracht, haar maatje! Valegro heeft zijn aller uiterste best voor me gedaan. Het geeft een onbeschrijflijk gevoel. Lees verder.

IBOP Zeeland:

Beste ZEEUWS
gefokte springpaard

Beste Zeeuws
gefokte dressuurpaard

Etrichta, Bright-Gold
en Hatrichta toppers
van de dag!

Gigi van de Wiel !
Eyecatcher

Floortje!
Hexagons Homemade

Klik hier voor het
volledige verslag.

Klik hier voor
meer informatie

Lees snel
verder!

Met dank aan Edudelta College Goes voor de hulp!

Stage jurylid KWPN ZLD bestuurslid Iris Verreijt

Stage jurylid KNHS Beloften lid Lisa van der Veer

UITNODIGING

Najaarsledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda! Dinsdagavond 1 november a.s organiseren we de Najaarsledenvergadering van KWPN regio Zeeland. Naast
het officiële gedeelte verzorgen we ook dit jaar weer een zeer interessante lezing. Josien Lucht, werkzaam bij Holstud, verzorgt een
lezing met als thema: alles rondom de voortpanting van paarden. Meer informatie volgt op de regiosite.
LET OP! De bestuurswisselingen vinden, op besluit van de Ledenraad, vanaf heden plaats in de najaarsvergadering! Dit jaar zijn aftredend
en herkiesbaar, de heer P.J. (Perry) Boogaard, voorzitter, en de heer J. (Jan) de Feijter, Fokkerijraadslid en vice-voorzitter.
Tegenkandidaten kunnen worden aangedragen vóór 15 oktober a.s. via mail naar kwpn@zeelandnet.nl.

Zeeuws gefokte successen
Klik op de titel voor het volledige artikel

Carlette Grand Prix dressuur

High-Five U.S. overtuigt met veulens.

Zeeuwse veulens als warme broodjes over de toonbank

Dat verdient een bloemetje! Fokkers Valegro gehuldigd.

125.000 euro voor Gorgeous Lady!

Historie en een beetje sentiment. #trots

2x zelfgefokt ZZ-Zwaar

Edeem schittert op Hippiade!

JongKWPN: nieuw lid Elisabeth Geluk

Nuttige oefenavond IBOP

Broadway Italiaans Kampioen Young Riders

Succesvol Internationaal debuut Michelle Evertse

Chakakahn PSG geklasseerd

Lelegro arrived Safe and Sound!

Zeeuws gefokt presteert ook in eventingsport

JongKWPN lidmaatschap

Hippisch Jeugdplatform Zeeland

Wat houdt het eigenlijk in?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Ben jij op de hoogte van het JongKWPN lidmaatschap? JongKWPN

KWPN regio Zeeland investeert graag in haar toekomst in samenwer-

is dé kweekvijver voor jong fokkerstalent van 16 tot 30 jaar oud! Voor

king met het JongKWPN en de KNHS regio Zeeland. Binnenkort starten

slechts € 22,- per kalenderjaar ben je lid en kun je deelnemen aan

we met een interessante bijeenkomst waarin fokkerij en sport elkaar

leerzame en leuke activiteiten! Nog geen lid? Meld je snel aan!

ontmoeten. Samen met, voor en door onze jongeren stimuleren en

Maar wist u dat u zelf ook kunt investeren in de fokkersjeugd?

faciliteren we de hippische ontwikkeling rondom thema’s op het gebied

Word ‘vriend van JongKWPN’ voor €100,- (excl btw) per jaar via mail

van sport, fokkerij, gezondheid en paardenwelzijn. Behoor je tot de

naar jongkwpn@hotmail.com.

genodigenden? Dan krijg je z.s.m. mail of telefoon!
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