
Nieuws 2017 

 11 februari 2017. 
Jop Keunen is vandaag Limburgs kampioen springen geworden in Susteren in de 
categorie C klasse B. 
Namens het bestuur en alle leden wensen wij Jop van Harte Proficiat met dit geweldige 
resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 maart 2017 
Op de voorjaarsledenvergadering van 10 maart 2017 zijn Piet Keunen en Lei Kok geëerd 
met hun jubileum als lid van RV “de Karwats” Blerick. 
Piet Keunen is geëerd voor zijn 60-jarig jubileum als lid van “de Karwats” 
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Lei Kok is geëerd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. 

 

Het bestuur en alle leden feliciteren beide heren met dit fantastische jubileum. 

 18 maart 2018. 
Vrijdag 17 maart 2017 is Jop Keunen met Altivo in Ermelo reservekampioen geworden in de 
klasse CB. 
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  29 april 2017. 
Ondanks de slechte weersvoorspellingen zijn er verschillende ruiters en aanspanningen 
vertrokken voor de Koningsdagrit. Het weer was tegen alle voorspellingen in zeer acceptabel 
met zelf een zonnetje. De buien bleven ons gelukkig bespaard. 
Tijdens een korte pauze werd ons vlaai aangeboden door Frans Teepen. Wat een geweldig 
initiatief. 
Na afloop nog even gezellig met enkele leden gaan eten bij “de Elze”. Al met al was dit weer 
een zeer geslaagde activiteit georganiseerd door onze activiteitencommissie. 
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 4 juni 2017 
Voor onze vrijwilligers hebben we prachtige jassen 
aangeschaft die ze mogen dragen tijdens de 
concoursen die wij organiseren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 juli 2017. 
Op zaterdag 22 juli 2017 heeft Michiel de Ruyter een leuke maar vooral zeer leerzame 
springclinic verzorgd voor onze leden op het ruiterterrein. 
 

      
 
 2 augustus 2017. 

Ze roepen altijd: wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Dan zitten we bij de Karwats 
gebakken. 
Zie hier een impressie van onze juniorles. 
 

      

  



 12 augustus 2017. 

Vandaag zijn de clubkampioenschappen verreden. Ondanks de weersvoorspellingen is het 
toch een mooie droge wedstrijd geworden. Er is weer gestreden op het scherpst van de 
snede.  
Tijdens de barbecue aansluitend aan de clubkampioenschappen zijn de kampioenen voor 
2017 bekend gemaakt. 

Bij de paarden is Veronique Coenen kampioen geworden en bij de pony’s is de titel gegaan 
naar Janine Francken. 
Beide dames van harte Gefeliciteerd met het behalen van de titel. 

      
              Veronique Coenen                                      Janine Francken   
 
 

 10 september 2017. 
Op zondag 10 september is er een leerzame dressuur clinic gegeven door Leandra 
Theunissen. Francis, Sylvia, Thijs, Janine, Belinda en Erik hebben hieraan deel genomen en 
weer veel stof meegekregen om mee aan de slag te gaan. 

Leandra dankjewel voor deze zeer leerzame clinic.  
 
  



 1 oktober 2017. 
Onze springwedstrijd in Equestrian Centre de Pelbergen op 2, 3 en 4 november zal een 
selctie wedstrijd zijn voor Jumping Amsterdam 2018 en een selectie voor de Voermeester 
Spring Cup. Tevens geldt deze wedstrijd als selectiewedstrijd voor de Kring Noord-Limburg 
voor het Limburgs-Kampioenschap. 
 
 14 oktober 2017. 
Tijdens de najaarsledenvergadering hebben wij 
afscheid genomen van onze voorzitter Hans 
Berden. Hans kon zijn taken binnen het bestuur 
van Rijvereniging de Karwats niet meet 
combineren met zijn werk. 

Wij danken Hans voor de voortreffelijke leiding die 
hij de afgelopen jaren aan onze vereniging 
gegeven heeft. 

 

  6 november 2017. 
Naar aanleiding van het door RV de Karwats georganiseerde concours op 3, 4 en 5 
november 2017 is er een klein artikel in de krant verschenen.  

      
 


