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NIEUWSBRIEF
KWPN REGIO ZEELAND

Clinic,Najaarsledenvergadering en meer!

KOM OOK!

POWERED BY

S AVE THE DAT E!
CLINIC I M K E S C HEL L EKENS - BA RT EL S
Op vrijdagavond 8 november a.s. organiseert KWPN regio Zeeland een clinic voor KWPN paarden bij
De Kroo Ruitersport, Boomdijk 1 in Nieuw en Sint Joosland. Aanvang: 19.00 uur.
PUBLIEK IS VAN HARTE WELKOM!

Voor deze clinic zijn KWPN paarden uitgenodigd die het afgelopen jaar goed gepresteerd hebben op (Zeeuwse) KWPN
evenementen, zoals de PAVO Cup, Zeeland Dressage Cup en Beste Zeeuws gefokte dressuurpaard. Ook zien we deelnemers
uit het internationale veld terug. Het belooft een mooie avond te worden! Kom ook en zeg het voort!

Uitn od i gin g N a ja ar s le den ver g a d er i n g
Noteer in uw agenda! 31 oktober 2019
Het bestuur van KWPN regio Zeeland nodigt u van harte uit voor de Najaarsledenvergadering op donderdagavond 31 oktober bij
De Kroo Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. Aanvang: 19.30 uur.

Na afloop van het officiële gedeelte, rond 20.30 uur, zal de kersverse KWPN fok ker van het Jaar, de heer W. (Willy) Wijnen een presentatie
verzorgen over zijn succesvolle fokkerij! Wie kent hem niet? Met de Sultan-dochter Barina bouwde hij een zeer succesvolle sportpaarden
fokkerij op, waarmee hij niet alleen in de dressuurrichting maar ook zeker in de springsport hoge ogen gooit. Zo komt de GCT-geweldenaar
Explosion W (v. Chacco Blue) van Ben Maher uit zijn fokkerij, evenals de dit jaar tot reservekampioen op de HK in Den Bosch verkozen
Diamant de Se milly-zoon Liamant W . Maar de titel KWPN fokker van het jaar verdient hij ook zeker dankzij zijn grote fokkerijverdiensten in de
dressuurrichting. Naast de KWPN goedgekeurde hengsten Landeur (v. Grandeur) en Tolando (v. Krack C) maakt de KWPN goedgekeurde hengst
Imposantos geweldige reclame voor zijn fokkerij.

OPROEP! Heeft u vragen aan de heer Wijnen over zijn fokkerij of wilt u stellingen aan hem voorleggen? Dat kan!
Stuur deze vóór 15 oktober a.s. naar kwpnzeeland@gmail.com.

B e s t u u r s ve r k i ez i n g
Tijdens de Najaarsledenvergadering treedt de heer J. (Jan) de Feijter, vanwege de maximale zittingstermijn, af als bestuurslid. Het bestuur draagt de heer P. (Peter) de Meulmeester voor. Tegenkandidaten
kunnen vóór 20 oktober a.s. worden aangedragen per mail via kwpnzeeland@gmail.com.

De heer J. (Jan) de Feijter blijft Zeeland vertegenwoordigen in de Fokkerijraad t/m eind 2020. Hierna
heeft hij ook de maximale zittingstermijn in de Fokkerijraad bereikt.

Fokke r z o e k t r u it e r g ea n n u l eerd
op de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 presenteerden we het project ‘Fokker zoekt ruiter’. Een project, waarbij we u als leden en
fokkers wilden helpen een goede match te maken tussen paarden en ruiters en amazones. We kregen groen licht om het project verder uit te
werken. Met een aantal mensen is nagedacht over de uitgangspunten en inhoud van het project en zijn de randvoorwaarden ingevuld. Hier na heeft u de mogelijkheid gehad uw paard aan te melden. Helaas is het aantal aanmeldingen beperkt gebleven en kunnen we niet anders dan
concluderen dat er vanuit de fokkers geen belangstelling voor het project is. Daardoor gaat het project dit najaar niet van start.

Ze e lan d Dre s s a g e C u p
Op zaterdag 14 september jl. organiseerden we als KWPN regio Zeeland voor de eerste keer de Zeeland
Dressage Cup, een jonge paardencompetitie voor drie- tot en met zesjarige dressuurpaarden bij De Kroo
Ruitersport in Nieuw en Sint Joosland. We kijken terug op een geslaagde eerste editie! Het aantal
deelnemers overtrof alle verwachtingen. De reacties van de deelnemers waren eveneens positief.
Wij bedanken alle deelnemers voor hun deelname, De Kroo Ruitersport voor de gastvrijheid, alle
vrijwilligers voor hun inzet en de sponsoren voor hun gulle bijdrage! Hartelijk dank.
De Zeeland Dressage Cup is zeker voor herhaling vatbaar!

OPROEP! I DEEËN GEZ OC H T !
In 2020 wordt de voorselectie PAV O Cup niet meer in elke regio georganiseerd. Zeeland is één van de provincies die binnen dit besluit valt.
Dat betekent dat wij dringend op zoek zijn naar ideeen om het ochtend programma van de Centrale Keuring vorm te geven.
We zijn erg benieuwd naar jullie reacties! Stuur je idee naar kwpnzeeland@gmail.com.

KWPN regio Zeeland -- kwpnzeeland@gmail.com -- www.kwpn.nl/regio-zeeland -- www.youtube.com/kwpnzeeland -- Twitter: @KWPNZeeland -- www.facebook.com/KWPNZeeland

