
Nieuws 2015 

01-02-2015 
Dit jaar waren er twee leden van onze club actief op Jumping Amsterdam 2015. 
Emma Johansson en Erik Teepen waren de gelukkigen die van start mochten gaan. 
Ze hadden zich beiden gekwalificeerd tijdens onze eigen springwedstrijd in november 2014. 

Het was weer vroeg dag voor de ruiter/amazone en de meereizende supporters. Emma moest 
immers om ongeveer half negen starten en daar wilden wij natuurlijk wel bij zijn. De supporters 
vertrokken om zes uur 's morgens. Emma was toen al een tijd onderweg en Erik kon wat later 
vertrekken omdat hij pas later hoefde te starten.Ondanks het slechte weer hebben wij weinig last 
gehad van de files die her en der ontstonden en waren ruim op tijd aanwezig om Emma en Erik aan 
te moedigen op Jumping Amsterdam 2015. 

In de klasse L mocht Emma Johansson met Queen Ps starten, maar had helaas op de allerlaatste 
hindernis een balk. Heel erg jammer voor Emma en de meegereisde supporters voden het heel erg 
vervelend voor haar. Emma is nog als 14e geklasseerd. Al met al een zeer goede prestatie. Alleen al 
door aan de start te mogen  verschijnen is al een prestatie op zich. 
  
Erik Teepen mocht zelfs met twee paarden aan de start verschijnen. 

In de klasse M is hij gestart met Bepke en kwam foutloos door de eerste manche. in de barrage zette 
hij een zeer snelle tijd neer door de tot dan toe leider eraf te rijden met bijna 4 seconden. Hij 
realiseerde een super snelle tijd van 30,84 seconden. Hij werd al door de supporters gezien al 
winnaar. Echter de volgende ruiter gooide roet in het eten door een nog snellere tijd neer te zetten 
van 30,43 seconden. Door dit resultaat werd Erik tweede in de klasse M. Super gereden door Erik. Hij 
werd daarna natuurlijk gefeliciteerd door alle meegereisde supporters. 

De tweede crack van Erik, Zepper, mocht starten in de klasse Z. In de eerste manche maakte hij 
echter een klein foutje en de balk bleef helaas niet liggen waardoor Erik 4 strafpunten moest 
incasseren. Ondanks een zeer snelle tijd wist hij zich dus niet te plaatsen voor de barrage en werd 
uiteindelijk als 13e geklasseerd. 

Na afloop hebben we weer een heerlijk diner genuttigd met bijna iedereen die meegereisd was en 
konden daarna terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige dag. Zeker weer voor herhaling 
vatbaar. Dus ruiter en amazones, succes in de kwalificatiewedstrijden en op naar Jumping 
Amsterdam 2016! 

10-02-2015 
Dit jaar hebben twee jeugdleden zich geplaatst voor deelname aan de Limburgse Kampioenschappen 

Indoor Dressuur in manege Hermkeshof in Merselo. 

  
Op zaterdag 7 februari 2015 kwam Anne Linssen aan de start in de 
klasse DL1 met haar pony Fs Dancing Pearl. Helaas is Anne na een 
heel mooi gereden proef gediskwalificeerd. 



 

  

Op zondag 8 januari 2015 kwam Janine Francken aan de start in 
de klasse CB met haar pony Bruintje. Na een netjes verreden proef 
mag ze zich in haar klasse de nummer 8 van Limburg noemen. 

  

 

06-02-2015 
Tijdens de voorjaarsledenvergadering in Maashof zijn twee leden gehuldigd door de 
voorzitter vanwege hun jarenlange lidmaatschap van RV "de Karwats" Blerick. 
  
Bep Keunen is gehuldigd vanwege haar 50-jarig lidmaatschap. 
Sandra Peeters-Bos is gehuldigd vanwege haar 40-jarig lidmaatschap. 
  
Bestuur en leden van RV "de Karwats" Blerick feliciteert beide jubilarissen met dit heuglijke feit. 

 

Tijdens de voorjaarsleden vergadering is Susanne Titulaer gestopt als lid van het bestuur van RV "de 
Karwats" Blerick. Als haar opvolgster is benoemd Loes Heesen. 

Wij wensen Loes heel veel succes. 

29-04-2015 
RV "de Karwats" Blerick heeft op koningsdag wederom een mooie rit georganiseerd voor ponys, 
paarden en aanspanningen. 
Alweer hadden we geluk met het weer. De voorspellingen waren dit jaar ons niet goed gezind, maar 
zoals zo vaak hadden de deskundigen het helemaal verkeerd voorspeld. Het was prachtig weer voor 
de rit die zich voltrok door het prachtige natuurgebied rond camping brasserie de maasduinen in 
Belfeld. 
  

  

 

 



17-05-2015 
RV "de Karwats" Blerick is in het bezit van een eigen Youtube kanaal. 
Hierop staan filmpjes van leden van "De Karwats" zodat deze door iedereen bekeken kunnen 
worden. 
  
Je kunt dit kanaal vinden op het volgende adres: 
https://www.youtube.com/channel/UCw487iwhLCujQNn9I08adcQ/videos 
 
01-08-2015 
Janine Francken is tijdens de Limburgse Kampioenschappen in Reuver Kampioen geworden in de 
klasse CL1 met Bruintje.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
13-08-2015 
Entertainer derde in Isah Cup 
De strijd voor jonge springpaarden om de Isah 
Cup speelt zich deze week af tijdens de KWPN 
Kampioenschappen in Ermelo. Dit 
kampioenschap biedt de toeschouwers een 
blik op de allerbeste vier-, vijf-, zes- en 
zevenjarige springpaarden van Nederland. Bij 
de zesjarigen won Simon Schröder vandaag 
met zijn Applaus-nakomeling Explosion. 
Applaus is een voormalige KWPN dekhengst 

https://www.youtube.com/channel/UCw487iwhLCujQNn9I08adcQ/videos


van Stal Hendrix. Stal Hendrix is tevens half eigenaar van dit paard, samen met fokker Piet Keunen. In 
dezelfde rubriek werd stalruiter Pieter Keunen derde met de KWPN goedgekeurde Entertainer 
(Warrant x Corland). In 2013 werd deze combinatie ook als eens derde in de toenmalige VION Cup. 
Door dit geweldige resultaat heeft de combinatie zich weten te plaatsen voor de 
Wereldkampioenschappen in Lanaken in september. 
 
 Explosion Kampioen Isah Cup 
De Applaus-zoon Explosion zette zojuist de Isah Cup voor zesjarigen naar zijn hand onder Simon 
Schröder. Een mooi succes voor fokker en eigenaar Piet Keunen, wiens zoon Pieter bovendien 
overtuigend derde werd met de KWPN-goedgekeurde hengst Entertainer, net achter springkanon 
Elomas Blue SFN. 

Dertien zesjarigen kwamen terug voor de barrage, waarin de sterk springende Elomas Blue SFN 
(Mr.Blue uit Aitolona elite IBOP-spr v.Tygo, fokker H.A. van der Weide uit Riel) met Wout-Jan van der 
Schans de beste kaarten had. Het duo sprong opnieuw foutloos in de barrage maar boekte het zesde 
finaleresultaat, waar een vijfde plek genoeg was geweest voor de eindzege. Die ging nu, overigens 
ook geheel verdiend, naar de gretige Applaus-zoon Explosion (uit Wajuline v.Numero Uno) van Piet 
Keunen uit Venlo onder de Duitse ruiter Simon Schröder. Fokker Piet Keunen kon zijn geluk niet op: 
“Geweldig! We hebben al zoveel meegemaakt met dit paard, er kon niemand op blijven zitten en ik 
denk dat ie bij een ander er al niet meer was geweest. Maar omdat ik hem zelf heb gefokt en altijd 
veel vertrouwen in zijn kwaliteiten heb 
gehad, hebben we doorgezet. En met deze 
ruiter klikt het heel goed, ze zijn in juni 
1.30m gestart en nu hier kampioen! De 
spanning koste me bijna vijf jaar van m’n 
leven”, lacht Piet Keunen, die een half jaar 
geleden de helft van Explosion verkocht 
aan Stal Hendrix. De leider van de 
tussenstand, Wout-Jan van der Schans met 
Elomas Blue SFN (v.Mr.Blue), maakte een 
hoop eigenaren trots met een prachtige 
tweede plek in de Isah Cup. 

De KWPN-goedgekeurde hengst Entertainer (Warrant uit Shilavsca Fortuna ster prok v.Corland, 
fokker René Kouwenhoven uit Oldemarkt) gaf zijn visitekaartje af hier op de Isah Cup. Drie goede 
dagen zag de hengst met Pieter Keunen beloond worden met een derde plek. “Zijn kwaliteiten 
komen nu echt aan het licht. Wij hebben altijd een rotsvast vertrouwen in de hengst gehad maar hij 
was vaak nog wat afgeleid. Sinds hij op 1.30m-niveau springt is hij helemaal bij de les en het is echt 
een droom van een paard!” 

22-08-2015 
22 augustus zijn de clubkampioenschappen weer verreden onder ideale omstandigheden, een mooie 
zonnetje met een strakke blauwe hemel en daarbij veel publiek en een gezonde rivaliteit onder de 
vele deelnemers. 
Na een spannende strijd zijn tijdens de super gezellige barbecue de clubkampioenen bekend 
gemaakt. De volgende leden mogen de clubkampioenstitel voeren tot aan de clubkampioenschappen 
2016: 
  



Janine Francken   clubkampioen pony's 

Emma Johansson clubkampioen paarden 

 

  

                 clubkampioenschappen 2015 
Pony's 

   

 
dressuur springen totaal 

Janine Francken 1 2 3 

Milou Houkes 2 3 5 

Veronique Coenen 4 1 5 

Thijs Francken 2 4 6 

Lotte Joosten 5 -- -- 

    Paarden 
   

 
dressuur springen totaal 

Emma Johansson 2 3 5 

Ron Coenen 4 1 5 

Belinda Francken 1 7 8 

Sylvia Passchier 5 5 10 

Erik Teepen 8 2 10 

Loes Heesen 3 8 11 

Larissa Driven 7 4 11 

Frans Teepen 6 6 12 
 
26 en 27-09-2015 
Op 26 en 27 september 2015 heeft RV  "de Karwats" Blerick weer een geslaagd dressuur concours 
georganiseerd. 
Onder een stralend zonnetje werden de verschillende proeven verreden. 
De uitslagen van het concours vindt U hier. 
 
7 en 8-11-2015 

http://dekarwats.nl/uitslagen/dressuur2015.pdf


Op 7 en 8 november 2015 vindt onze springwedstrijd plaats in het gloednieuwe 
paardensportcentrum Equestrian Centre de Peelbergen te Kronenberg. 
Het beloofd een geweldige wedstrijd te worden mede door de prachtige accommodatie en het hoge 
aantal inschrijvingen. Dit heeft ons allen zeer positief verrast. 
Wij wensen dan ook alle deelnemers, sponsoren, personeel en toeschouwers en geweldig mooi 
weekend toe. 
 
09-11-2015 
Op 7 en 8 november 2015 heeft RV "de Karwats" Blerick de aftrap mogen verzorgen in Equestrian 
Centre de Peelbergen (ECdP) met de eerste officiële springwedstrijd. 
 
Door het grote aantal deelnemers en de geweldige organisatie is het hele weekend voortreffelijk 
verlopen zonder problemen die bij een eerste grote wedstrijd misschien wel verwacht zouden zijn. In 
ECdP is voor iedereen een prachtig weekend neergezet, mede door de voortreffelijke ambiance in 
het gehele centrum, van de rijhallen tot en met de foyer, van de entree tot en met het opruimen van 
alle springmaterialen. De inwendige mens kon op heerlijke wijze voorzien worden van een natje en 
een droogje. Zelfs een hele maaltijd was voorhanden. 
 
Het grote aantal sponsoren en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om dit concours in 
ECdP tot in de puntjes te kunnen verzorgen danken wij dan ook hartelijk. Wij kunnen niet iedereen 
bij naam noemen, daarvoor zijn het er teveel, maar iedereen die mee heeft geholpen verdient een 
dikke pluim en wij hopen dat wij velen van hen volgend jaar bij ons concours weer mogen begroeten. 
Foto’s van onze wedstrijd staan hier. 
 
14-11-2015 
Hieronder staan enkele interessante kranten artikelen die naar aanleiding van ons concours, dat wij 
gehouden hebben op 7 en 8 november 2015 in Equestrian Centre de Peelbergen, gepubliceerd zijn. 
 
Door op de artikelen te klikken openen deze op de site waardoor ze leesbaar zijn.  
  

https://www.facebook.com/depeelbergen/
https://dekarwats.nl/fotosecdp2015/


1Venlo op 4 november 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagblad de Limburger 9 november 2015 

 

  

  

  

  

Paardenkrant 11 november 2015 
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