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Nieuwsbrief
Mei 2018

Inschrijven PremiekeuringEvenementen data

● 20 mei, Working equitation clinic, Aalsmeer

● 9 juni, Ledenbarbecue, Lunteren

● 7 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 8 juli, Barokke wedstrijd, Vledder

● 14 juli, Barokke wedstrijd, Aalsmeer

● 8 en 9 sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Massenhoven, België

● 14 t/m 16 sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

De inschrijvingen zijn geopend!!

Via onze website kun je het inschrijfformulier downloaden.

https://www.verenigingspaanspaard.nl/inschrijvingen

Ook is op de site alle informatie te vinden over de premie-
keuring, reglementen, standhouders en adverteren.
Dit is ism ANCCE-Bélgica. Updates zullen wij via de
nieuwsbrief en onze facebookpagina aankondigen.

Uitnodiging pdf

Tot binnenkort en wij wensen jullie alvast veel succes!
ANCCE-Bélgica en VSPN

Op 20 mei is er een clinic Working Equitation door team
Pura Nobleza. Danielle Fiene en Arie de Best, beide
A-kader ruiters van de WEH zullen deze clinic geven.

In de pauze is er ook nog een demonstratie en “meet
and greet” met Danielle Fiene.

Locatie:
Stal Wennekers
Meester Jac. Takkade 21
1432CB Aalsmeer

Programma

Clinic Working Equitation, Aalsmeer
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www.verenigingspaanspaard.nl

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

Barokke wedstrijdenLeden BBQ

Heb je je al voor de BBQ op 9 juni opgegeven?
Deze BBQ is speciaal georganiseerd voor en door
leden omdat we dit jaar geen Open dag zullen
hebben. Leden hebben aangegeven het toch leuk
vinden om elkaar zeker eens per jaar te ontmoe-
ten. Dus vonden we het leuk om toch een samen-
zijn onder het genot van een hapje en een drankje
te organiseren. Dus geef je nog snel op! Je hebt
nog de tijd tot 15 mei!

Op 8 en 14 juli organiseert de vereniging een
Barokke wedstrijd.

8 juli: Stal de Vledderhoeve
Vledderweg 31, 8381AB Vledder

Inschrijven via startlijsten voor Vledder volgt deze
week.

14 juli: Stal Wennekers
Meester Jac. Takkade 21, 1432CB Aalsmeer

Startlijsten Aalsmeer

Met korting naar Feria de Amsterdam

Leden van de vereniging kunnen met
korting (€ 12,50 ipv € 15,00) gaan door een mail
te sturen aan feriatickets@gmail.com o.v.v het
gewenste aantal kaarten en lidnummer. Vol=vol

Datum:   7 juli 2018
Tijdstip:  14:00 – 22:00 uur
Locatie:  Buurtboerderij en Manege “Westerpark”.
Spaardammerdijk 319, Amsterdam
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