Oktober 2018, jaargang 10, nr. 6

Nieuwsbrief KWPN
regio Zeeland

CLINIC RIEN VAN DER SCHAFT
SAVE THE DATE!
Op WOENSDAG 7 NOVEMBER organiseert KWPN regio Zeeland in samenwerking met de
KNHS regio Zeeland* een clinic voor Zeeuwse KWPN dressuurpaarden bij De Kroo
Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. Publiek is van harte welkom, gratis entree!
POWERED BY

* 70 Licentiepunten voor intructeurs!
Aanmelden via jeugdzaken@knhszeeland.nl

UITNODIGING NAJAARS LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER 2018
Het bestuur van KWPN regio Zeeland nodigt u van harte uit voor de najaarsledenvergadering op donderdag 22 november a.s. om 19.30 u bij
De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 in Nieuw en St Joosland. U bent van harte welkom! De agenda, de notulen van de voorjaarsledenvergadering en de
begroting 2019 wordt t.z.t. gepubliceerd op de regiosite bij nieuws. Hier kunt u de stukken downloaden en/of printen.

Fokkerscafé
Na afloop van het officiële gedeelte, rond 20.30 uur, gaan we met elkaar in gesprek over sport en fokkerij. Voor deze avond nodigen we een gerenommeerd
persoon uit de paardenwereld uit. Wie dat is, dat hoort u zo spoedig mogelijk! U komt toch ook? En neem gerust een introducé mee. Het fokkerscafé is voor
iedereen toegankelijk, niet alleen voor KWPN-leden. Zeg het voort!

De fokker aan het woord

22

Nieuw op de regiosite!
Eind september zijn we gestart met een nieuwe artikelenreeks op de regiosite. Hier
komen Zeeuwse fokkers aan het woord over hun fokkerij(filosofie) en meer! Zij geven
de pen door aan een volgende fokker en stellen deze een (kritische) fokkerijvraag.
Benieuwd naar wat ze te vertellen hebben? Klik dan zeker op de links hieronder!

ARJAN VAN DE GUCHTE EN ELLES KOLE
CHRISTIAAN VAN DE PLASSE
PIET HUIGE
LEUNUS VAN LIEREN
NEXT! LIVI EN PETRA VERSCHUEREN

IBOP ZEELAND

Krimsonia VDP laat goede indruk achter
Nieuw op de regiosite!

Op 21 september jl vond de IBOP in Nieuw en St Joosland plaats. Het slagingspercentage was hoog.
Twaalf van de vijftien merries slaagden voor deze aanlegtest. De jury zag in Fabriano VDL-dochter
Krimsonia VDP een bovengemiddeld springpaard. Met o.a. een negen voor het vermogen en 80 punten
in totaal keerde ze als keurmerrie huiswaarts. Bij de dressuurpaarden streek Khitney-Divette B (v. Jazz)
met de hoogste eer en werd daarmee gepromoveerd tot elitemerrie. Lees verder.
Paard op de foto is niet Krimsonia VDP

BESTE ZEEUWS GEFOKTE SPRING- EN DRESSUURPAARD
HAMILTON & HAPPY DE VIGO B

Nieuw op de regiosite!

Klik op de foto voor meer info..

Zaterdag 22 september stond in het teken van de unieke rubriek “Beste Zeeuws gefokte spring- en dressuurpaard”. Een initiatief van De Kroo Ruitersport en georganiseerd in samenwerking met KWPN regio
Zeeland en de KNHS regio Zeeland. Een prachtig initiatief om sport en fokkerij met elkaar te verbinden!

Beste Zeeuws gefokte dressuurpaard:

Beste Zeeuws gefokte springpaard:

H a m i l t o n ( v. A p a c h e u i t Vo w e n d y e l i t e
s p o r t d r e s s u u r v. C o n t a n g o x e l i t e v.
Jazz, fokker Loucky Hagens-Groosman,
Zuidzande) met Elisabeth Geluk.

H a p p y d e V i g o B ( v. V i g o d ’ A r s o u i l l e s
u i t D i a m o n d D r e a m s p o r t s p r i n g e n v.
Querlybet Hero x Dollar de la Pierre,
fokker Daan Bakker) met Marit Huige.

Zeeuwse successen op de regiosite
Super GP debuut voor Diva
Merel van Wallenburg wint YR met ZIP
Michelle en Eduard in top 10 CDI2* Lier
Dressuurstal Nijpjes 3x goud op NK
Marit Huige en Gigi Hippiade Kampioen Z springen
Dinja en Sir Rollo Hippiade Kampioen ZZ-licht
Annebella Grand Prix dressuur
Dodi van Weltevreden Grand Prix dressuur
Verrichtingsonderzoek gestart voor Kaygo
Jumping Zwolle: Diesel en Double Dutch in vorm
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