Nieuws 2010
01-01-2010

De site van RV “de Karwats” Blerick is voor het eerst on line.
______________________________________________________________________________
14-01-2010

Ôzze veurzitter Thijs Joosten is broedegom op de Poerkerplak.
De trouwerie is vastelaovesmaondig in AC Zalzershaof
______________________________________________________________________________
22-02-2010

Pieter Keunen heeft op de Regiokampioenschappen Limburg in Helden een mooie
2e plaats behaald in het Z-springen met Dondiego en een mooie 3e plaats in het
ZZ-springen met Vittorio.
Erik Teepen heeft de 9e plaats behaald in het L-springen met Zepper.
Heren, allebei proficiat
______________________________________________________________________________
27-02-2010

Er werd in maart een cursus gegeven over PaardenWelzijn. Deze cursus werd
gegeven door Ruud en Coby Pruijsten in Panningen.
Na het succes van de Bixiedag in 2009 is er weer een Bixiedag georganiseerd door
de KNHS. Deze vindt plaats op 4 mei 2010.
______________________________________________________________________________
28-05-2010

Nieuws van de KNHS.
Let op: Vanaf 1 juni 2010 is het aanvragen van startkaarten, startcoupons,
wijzigingen etc. alleen nog maar mogelijk via www.mijnknhs.nl.
De KNHS gaat dus volledig digitaal!!
Indien men de correspondentie via de secretaris wil laten verlopen, is dat uiteraard
geen enkel probleem. Als er een startkaart aangevraagd moet worden, volstaat de
aanvrager met het doorgeven van: naam, naam paard, levensnummer en
transpondernummer aan de secretaris. Mits de persoon zelf uiteraard reeds bekend
is bij de KNHS. Allemaal die kopieën van het paspoort zijn dus voortaan overbodig.
Indien u nog vragen heeft m.b.t. de KNHS kunt u contact opnemen met de KNHS
service desk: 0577 408300 of servicedesk@knhs.nl
____________________________________________________________________________
28-05-2010

The Ride for the Roses is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het doel is om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Deze Ride bestaat
uit toertochten. De start is zondag 5 september bij bloemenveiling FloraHolland.
Wij hebben een schrijven gehad van de gemeente met het verzoek zoveel mogelijk
vrijwilligers te leveren om deze dag in goede banen te leiden.
Meer info: zie www.ridefortheroses.nl
_____________________________________________________________________________

28-05-2010

De clubkampioenschappen worden gehouden op 28 augustus 2010.
Verdere gegevens vinden jullie in de komende nieuwsbrief.
______________________________________________________________________________
28-08-2010

De clubkampioenschappen waren weer een geslaagd evenement met een rijk aantal
deelnemers.
Denise Roovers heeft de Bixie proef gewonnen.
Dominique Heijnen is clubkampioen geworden bij de pony’s.
Belinda Francken is voor de derde keer op rij kampioen geworden bij de paarden.
Het bestuur van “de Karwats” wenst alle kampioenen van harte proficiat.
Voor de foto’s van de wedstrijd en de feestavond kijk hier.
______________________________________________________________________________
12-09-2010

Op 30 en 31 oktober a.s. worden er door “de Karwats”`springwedstrijden
georganiseerd bij manege “de Leistert”in Roggel.
Hiervoor zoeken wij nog sponsors.
Van de leden vragen wij daarom inzet voor het zoeken en aandragen van
sponsoren. Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie inzet.
______________________________________________________________________________
08-10-2010

Medio oktober 2010 start RV de Karwats met junior lessen voor de jeugd tot 10
jaar.
Voor verdere informatie kijk op de leden pagina.
______________________________________________________________________________
21-10-2010

Speciaal voor de leden worden er in 2011 verschillende activiteiten georganiseerd.
Kijk op de ledenpagina’s onder het kopje activiteiten.

