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Zondag 9 juli, training voor alle niveau's Working Equitati-
on met Arie de Best (ZZZwaar dressuur) in Lunteren. Arie
zal gedurende deze dag bij mooi weer in de buitenbaan
(en bij regen indoor) allerlei hindernissen maken en na
wat dressuurwerk om op te warmen verder gaan met de
technieken en behendigheid van de te nemen obstakels.
In de pauze zal hij een demo geven met zijn eigen paard.
Het is enorm gymnastiserend en heel erg veel lol voor
ruiter en paard en iedereen knapt er van op! Deelname is
35,- inclusief lunch en er is een mogelijkheid tot het huren
van een box (20,-) of een paddock (10,-)
Je mag 1 persoon meenemen.

De clinic zelf is inmiddels vol maar je kunt altijd gaan
kijken bij deze leerzame en vooral gezellige clinic.
Wil je komen kijken en lunchen, (koffie en thee inbegre-
pen) dan kan dit eveneens en betaal je 10,-.

Info en opgave: info@stalparadiso.nl

Working Equitation clinicEvenementen data

● 9 juli, WE clinic Arie de Best, Lunteren

● 15 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 8 t/m 10 sept, Horse Event, Ermelo

● 16 en 17 sept, Premiekeuring, Heeze

15 juli 2017. 6e Feria de Amsterdam. Het grootste Spanje
feest van Nederland! De poort gaat om 14:00 uur open.
En dan barst het Andalusië spektakel van het jaar los! Van
leuke kinderactiviteiten, authentieke Feria klanken, Anda-
lusische paarden, Spaanse en Nederlandse topartiesten,
super Sevillanas, cava, sherry, rebujito, bier, de NK Se-
villanasdansen, een Spaanse producten- en infomarkt, live
muziek, de heerlijkste tapas, paella, churros én broodjes,
met heel veel dans én passie zakken we rond zonsonder-
gang de sfeer van Huelva in, ontsteken we het kampvuur
en eren we de Virgen del Rocío!

En de vereniging is erbij met 2 shows!!

Reserveer tijdig uw tickets a 12,50 via:
feriatickets@gmail.com (Leden 2,50 korting)
Programma: www.casasevillana.nl/feria-de-amsterdam
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Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK en INSTAGRAM

Wist je al dat wij ook een facebook en
Instagram pagina hebben? Alle eerste
nieuwtjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

www.instagram.com/verenigingspaanspaard

Aanmelden Premiekeuring

PRE eigenaren denk er aan… alleen deze maand
kun je je nog opgeven voor de premiekeuring!!!
Dit jaar intake op zaterdag, dus een overnachting
minder. Maar daardoor ook een maximum aantal
paarden van 45 toegestaan.

Dus geef je nog snel op!!
www.verenigingspaanspaard.nl/premiekeuring

Horse Event

Zet het in je agenda: op 8, 9 en 10 September
vindt Horse Event weer plaats in Ermelo en na-
tuurlijk kan hier ons geliefd Spaanse Paard niet bij
ontbreken. Daarom zijn we ook dit jaar weer
aanwezig met een gezellige stand, prachtige com-
binaties in stijlvolle Spaanse outfits en natuurlijk
ook ons Sevillana danseressen in hun Spaanse
jurken, kortom een hele hoop pasión. En omdat
wij deze pasión graag willen delen met onze leden
maar ook met de overige bezoekers van Horse
Event zijn wij op zoek naar ondersteuning en dit
zou bijvoorbeeld kunnen als standbemanning.

Uiteraard krijg je gratis entree en parkeren voor
Horse Event en het is natuurlijk een leuke moge-
lijkheid om andere leden te ontmoeten, de hele
dag over ons favoriete onderwerp Spaanse paar-
den te praten en van de heerlijke Spaanse sfeer
te genieten. Geef je nu op bij Annika Rettig als je
graag een handje helpt op één of alle dagen van
Horse Event.
Aanmelden: annikarettigmsc@gmail.com

Met korting naar Horse Event
Had je sowieso een bezoekje aan Horse Event
willen brengen, dan kan je nu ook gebruik maken
van de speciale ledenkorting die wij als Vereniging
van het Spaanse Paard Nederland krijgen voor de
entreekaarten voor Horse Event. Middels de actie-
code stamboekhe17 ontvangen onze leden
20% korting op toegangskaarten voor Horse
Event in de voorverkoop. Kom dan vooral ook
langs bij onze stand direct bij de piste van de
Fokkerijwereld of bij een van onze demonstraties
in de Bit piste of de Fokkerijwereld.
Tijden van de demonstraties vind je in de volgen-
de nieuwsbrief.
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