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Nieuwsbrief
Juli 2015

11 juli, Horse, Health & Fun, Ossenzijl
11 juli, Barokke wedstrijd, Wehl
30 aug, Horse & Outdoor, Almere
12 en 13 sept, Horse Event, Ermelo
19 en 20 sept, Premiekeuring, Heeze

Evenementen data

Tot onze verrassing en teleurstelling was het aantal
inschrijvingen zeer laag. Bij het aantal inschrijvingen (27)
zou de wedstrijd voor de vereniging tot een niet aan-
vaardbaar verlies leiden. Wij hebben daarom maandag,
met grote tegenzin moeten besluiten, om de wedstrijd te
Pesse te annuleren.

Ondanks het tegenvallend aantal deelnemers willen wij
als WEH dit weekeinde tot een succes maken en organi-
seren we een ledendag op zaterdag 11 juli (WEH-dag).
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de belan-
geloze inzet van Petra Duijker-Brandt, Ton Duivenvoor-
den en Kelly van Gent (drie A-kader ruiters), maar ook
Manege Smit (Arie en Greetje) verlenen hier hun mede-
werking aan.  Tijdens deze ledendag, die ook voor
iedereen met interesse voor onze sport toegankelijk is,
organiseren we dressuur- trail- en theorielessen. Voor
iedereen een prachtige kans om tegen een gereduceerd
tarief te trainen en kennis te maken met de sport WE.

Working Equitation Holland

International WE wedstrijd 10-12 juli geannuleerd

Aanlevering kopij Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 juli 2015 is de sluitingsdatum voor het aanleveren van
kopij voor de volgende editie van ons verenigingsblad
Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en belevenissen
van b.v. een evenement of wedstrijd waar u bent ge-
weest. Dus heeft u iets leuks, grappigs of moois meege-
maakt met uw paard, schroom niet om in de pen te
klimmen en stuur het eventueel met foto’s naar
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze webstite.
http://www.andalusier-vereniging.nl/adverteren.html
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Contact gegevens

11 juli Barokke wedstrijd Wehl

Op 11 juli organiseert LR “de Woudruiters” in
samenwerking met de vereniging van het Spaan-
se Paard en Manege ‘t Meerenbroek een wed-
strijd voor barokke paarden in de klasse groen,
Starterklasse en B t/m ZZ Licht.

Meer informatie over de klasses vind je op het
wedstrijdplatform.

http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/130981-
dressuurwedstrijd-barokke-paarden

Tips voor het warme weer

De maand juli beginnen we met een heuse
hittegolf. Dit kan problemen opleveren voor
mens en paard.

Op de site van het KNHS vind je vele tips om
deze periode zo aangenaam mogelijk te maken
voor je paard.

https://www.knhs.nl/nieuws/2015/tips-voor
het-warme-weer/

Wat een variatie aan demo’s, clinics en shows
waren er weer te vinden op deze dag.  Met recht
een super dag georganiseerd door Paarden van
de Zon.

We zullen in de volgende uitgave van ons vereni-
gingsblad “Pura Pasión” hier uitgebreid op terug
komen en vragen dan ook of er mensen zijn die
een stukje willen insturen van hun belevenis op
deze dag. Alles is welkom!

Wil je de foto’s nog eens nakijken of bestellen?
Dat kan.. de linken zijn te vinden op onze Face-
book pagina en website.

Dag van het Iberische paard

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

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

Premiekeuring 2015

De premiekeuring heeft genoeg deelnemers om
dit evenement door te laten gaan maar er is nog
zeker ruimte voor inschrijvingen.

Als u een A5 advertentie plaatst in het program-
maboekje en tegelijkertijd ook een sectie spon-
sort, zal het PRE stamboek uw advertentie tot d.d.
01-06-2016 plaatsen op de pre stamboek site
onder menukopje sponsoren.

Alle informatie en formulieren zijn te vinden op de
site van het stamboek.

http://www.pre-stamboek.nl
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