
Nieuws 2012 

 

01-01-2012 

De KNHS gaat vanaf 1 januari 2012 de startpas invoeren. Deze komt in de plaats 
van de startcoupons. Meer informatie op de site van de KNHS. -----------------------
------------------------------------------------------------------- 
15-01-2012 
Vandaag hebben verschillende juniorleden van onze club deelgenomen aan de 
ponyspellendag in Weert met als thema cowboys en Indianen. Dit was is zeer leuke 
dag voor onze junioren.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
19-01-2012 

Erik Teepen is met zijn paard Zepper 2e geworden bij Jumping Amsterdam in de 
klasse M. Na een foutloos 1e parcours is hij in de barrage geëindigd op een 
welverdiende 2e plaats. Een geweldige prestatie. Wij wensen Erik dan ook van 
Harte Proficiat met dit resultaat...bekijk enkele foto’s van deze mooie belevenis 
onder foto’s. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
31-01-2012 

Op 25 en 26 februari 2012 worden de indoorkampioenschappen gehouden in 
Helden. Hiervoor hebben zich van onze club de volgende ruiter en amazone’s 
geselecteerd: 

In de klasse B: Walter Kempers en Ellen Smeets  
In de klasse L: Emma Johansson 
In de klasse M: Erik Teepen  
In de klasse Z: Pieter Keunen met 2 paarden. 

Namens het bestuur wensen wij alle deelnemers veel succes op de 
kampioenschappen. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
11-03-2012 

We hebben een nieuwe sponsor gekregen. Namelijk AGRADI. Leverancier van 
dierbenodigdheden. Voor verdere informatie zie onze mail die naar onze leden 
gestuurd is.  
Voor bestellingen: log in via de link op onze site. Hierdoor ontvangen wij als club 
een percentage van het bedrag van uw aankopen.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 
29-03-2012 

Weer een nieuwe sponsor voor RV “De Karwats” 
Nu is DivozaHorseworld bereid gevonden om onze clubkas aan te vullen.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
30-03-2012 

De leden dienen zelf voor alle startbescheiden te zorgen via de site van de KNHS. 
Dit wordt niet meer door het bestuur van “de Karwats” verzorgd! 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
30-03-2012 

Op de jaarvergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Hanneke Janssen 
als penningmeester. Hanneke heeft door haar cursussen geen tijd meer om 
hiervoor te zorgen. Wij wensen Hanneke veel succes in haar verdere carrière. 



Als opvolgster is benoemd Jacqueline van Gennip. Tevens is Suzanne Titulaer 
toegetreden tot het bestuur waardoor het bestuur weer op volledige sterkte is 
gekomen. 
Jacqueline en Suzanne wensen we veel succes met hun nieuwe functies. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



30-03-2012 

Tijdens de jaarvergadering is dhr. G. Mertens gehuldigd voor zijn 80-jarig 
lidmaatschap van “de Karwats”. Tevens werd hij door Emiel Hendrix van de KNHS 
gehuldigd met de gouden speld van verdiensten. 
Wij wensen dhr. Mertens proficiat met deze uitzonderlijke gebeurtenis. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
30-04-2012 

Op 30 april heeft  RV “de Karwats” weer een bosrit georganiseerd. Ook deze keer 
was het, mede door het geweldige weer, wederom een zeer geslaagde rit. Voor 
volgend jaar zullen wij dit zeker weer herhalen. Maar dan vanaf een andere locatie. 
Bekijk een kleine impressie van deze rit onder de kop foto’s. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
03-05-2012 

Voor meer contact onder de leden wordt er met ingang van 3 mei een clubborrel 
gehouden. Deze vindt telkens de 1e donderdag van de maand plaats. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
26-05-2012 

Vandaag hebben de juniorleden deelgenomen aan het examen voor het veulen 
diploma in Helden. Alle junioren zijn geslaagd. Namens het bestuur van “de 
Karwats” allen gefeliciteerd. 
Voor een impressie van deze examendag bekijk de foto impressie onder de kop 
foto’s. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
24-06-2012 

Het ponykamp dat afgelopen weekend heeft plaats gevonden mag als zeer geslaagd 
de archieven in gaan. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
30-06-2012 

Aan de nieuwe verlichting voor het ruiterterrein wordt door de leden al hard 
gewerkt. Bekijk hier de foto’s van de werkzaamheden. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
01-07-2012 

De foto’s van het ponykamp staan op de site. Tevens willen wij Suzanne en Wil 
hartelijk bedanken voor de gastvrijheid die wij hebben mogen genieten tijdens dit 
ponykamp op hun terrein. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
12-07-2012 

De junioren trainen al aardig mee tijdens de reguliere lessen voor de pony’s en de 
paarden. Klik hier voor een reportage van een sprigles. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
08-08-2012 

RV de Karwats actief op Facebook! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
12-08-2012 

Tijdens de Regiokampioenschappen in Baexem hebben leden van RV de Karwats 
geweldige resultaten geboekt: 
  - Erik Teepen werd regiokampioen in de klasse M met Zepper 
  - Tom Smeets behaalde de 3e plaats in de klasse Z. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
18-08-2012 

Na een sportieve maar spannende strijd zijn onder het toeziend oog van vele 
supporters onder een meer dan stralende zon de clubkampioenschappen verreden.  
Bij de paarden is Sylvia Passchier voor de 2e keer op rij clubkampioen geworden. 
Bij de pony’s is Thijs Francken clubkampioen geworden. 



Namens RV “de Karwats” wensen wij beide kampioenen van Harte Proficiat met het 
behaalde kampioenschap. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
29-09-2012 

RV de Karwats houdt op 29 en 30 september een dressuurwedstrijd op het terrein 
aan de Hoverhofweg in Hout-Blerick. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
01-10-2012 

De dressuurwedstrijden die afgelopen weekend plaatsvonden mogen als zeer 
geslaagd de boeken in gaan. Mede door het geweldige weer zijn de wedstrijden 
perfect verlopen. Voor een foto impressie van deze dagen bezoek onze site. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
31-10-2012 

Scelta Mushrooms, onze sponsor, vraagt medewerking om te stemmen. Ze zijn 
genomineerd voor “het lekkerste produkt van Nederland”. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
03-11-2012 

Erik Teepen heeft zich wederom geplaatst voor deelname aan Jumping Amsterdam. 
Lees hier meer over deelname aan de reis om hem aan te moedigen. 

 


