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Kampioenschapsclubmatch 2020 

Beste leden, 

Tijdens de afgelopen ALV werd de vraag gesteld of we het plan hebben volgend jaar een 
kampioenschapsclubmatch te houden. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken dit in principe 
te willen gaan organiseren. Om een eerste aanzet te maken willen we graag de leden een 
keuzemogelijkheid voorleggen voor het kiezen van een keurmeester. 

Alle leden mogen 3 keurmeesters voordragen voor de kampioenschapsclubmatch van 2020.  
Tijdens de ALV is naar voren gekomen dat we de voorkeur geven aan de door ons opgeleide 
keurmeesters en daarom heb ik hieronder de lijst van de Nederlands keurmeesters toegevoegd.  

Graag ontvangen we de drie voorgestelde keurmeesters via kcm@iwsvn.nl  

Het voordragen van keurmeesters kan tot 10 april aanstaande. Daarna volgt er een tweede 
ronde waarin op basis van de voorgedragen keurmeesters er een voorkeur kan worden 
aangegeven. Op basis van die uitslag zullen we in overleg treden met de keurmeester(s) voor 
beschikbaarheid en dergelijke. 
Mochten we géén reactie ontvangen dan gaan we er van uit dat de keuze voor een 
keurmeester volledig aan het bestuur wordt overgelaten. 

Michael Roeterdink 

 

Huidige Nederlandse keurmeesters 

Adrichem Boogaert-Kwint, mw. T. v. 
Berg, dhr. J.J. v.d. 
Boelaars, dhr. J.G.A.* 
Doedijns, dhr. A.R.R. 
Halff-van Boven, mw. G. 
Helling-v.d. Elzen, mw. L.J.M. * 
Hochstenbach, dhr. W.P.G. * 
Leenen-Compen, mw. H.J.M.R. 
Lochs-Romans, mw. F. 
Mensink, dhr. G.H.A.H. *  
Mensink, mw. F.L. * 

Pillement-Heijden, mw. T.A. * 
Roosendaal, mw. M. * 
Rutten, dhr. C.F. 
Schepers, dhr. J.  
Simons, dhr. A.F.M. 
Toeters-Riethof, mw. G.J. * 
Veen-de Vos, mw. C.N. v.d. * 
Warendorf, mw. H. * 
Weijer, dhr. M.E.J. v.d 
Wellens, dhr. W.

De met een * gemarkeerde keurmeesters hebben bij ons het opleidingstraject gevolgd.  
De vet afgedrukte keurmeesters hebben al een keer onze KCM gekeurd. 
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IWS aanwezig op evenementen 

Net als de afgelopen jaren gaat de vereniging naar evenementen toe om ons ras te 
presenteren. Nettie Zindel is momenteel degene die dit allemaal coördineert maar ze kan dit 
natuurlijk niet alleen en alle hulp die geboden kan worden is welkom.  
Wil je een keer een dagje de vereniging op één van de onderstaande evenementen (mede) 
vertegenwoordigen dan horen we dat graag via secretaris@iwsvn.nl  

Datum Evenement Locatie 

3, 4 & 5 mei 2019 Animal Event Beekse Bergen 

25 mei 2019 Country Fair  Utrecht 

13, 14 & 15 september 2019 Horse Event Vijfhuizen 

 

 

Agenda IWSVN 2019 

Datum Activiteit Locatie 

29 juni 2019 Letterboxen/speurtocht 
 

Dwingeloo 

7 september 2019 Suppen met hond 
 

Loosdrecht 

17 november 2019 Najaarswandeling Nog niet bekend 
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