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Voor iedereen die van de Nederlandse Welsh Rijpony’s houdt, voor NWR Fokkers en 
NWR Sportgebruikers is er vanaf vandaag de    onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl     
 
De Nederlandse Welsh wereld kent buiten het erkende stamboek NWPCS ook een 
aantal vriendenclubs die per sectie een eigen bestuur en organisatie hebben. 
Meer dan 10 jaar geleden was er een “K”club, deze is om verschillende redenen 
opgeheven. In het fokplan van 2008 is de naam veranderd in sectie NWR. Dat staat 
voor Nederlands Welsh Rijpony, gedurende meerdere jaren werd door NWR leden 
aangegeven juist deze NWR club van verwante fokkers en - NWR gebruikers erg te 
missen om te discussiëren en eventueel samen te komen. 
De NWR Wereld is een respectvolle wereld en daarom is nu het initiatief opgepakt 
om na meer dan 10 jaar een digitale objectieve NWR Club te starten . En allen te 
verenigen, nu moet blijken of er een bestaansrecht is voor een grote NWR Club met 
hopelijk nog meer inhoud. De NWR Club.nl wil graag de eerste steen leggen. En 
heeft dat nu gedaan. Voor iedereen die van de Nederlandse Welsh Rijpony’s houdt, 
voor NWR Fokkers en NWR Sportgebruikers is er nu de    onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl onafhankelijke NWR Club.nl     
De NWR Club is dé digitale startpagina en vraagbaak die beoogd alle relevante NWR 
Sportpony onderwerpen samen te brengen. NWR NWR NWR NWR WorWorWorWorlllldddd is de “Speakers corner”, het 
NWR Club    Forum waar u over NWR onderwerpen kunt discussiëren of waar een 
vraag kan worden gesteld aan o.a.deelnemers. Noviteit! NWR World heeft een 
speciale afdeling voor Jongeren! Spelregel voor het deelnemen aan het Forum is 
respect voor elkaar. Onder NWR4U NWR4U NWR4U NWR4U vindt u het prikbord voor Koop en Verkoop. 
Intervisie is ons niet vreemd; we staan open voor verbeteringen. Dit initiatief door 
onder andere LR Design is de geboorte van een mooie NWR baby, het mee doen en 
samen bouwen aan deze NWR website zal mogelijk kunnen leiden tot een mooie 
volwassen club. We hopen dat deze club snel groeit. Aan deelnemen aan de NWR 
Club.nl  zijn geen kosten verbonden ! Doe mee aan een NWR United! 
Veel plezier met uw bezoek!   bij “ons” www.nwrclub.nl  


