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Nieuwsbrief
April 2015

● 10 t/m 13 april, Rafael Soto, Lunteren

● 12 en 19 april, Kür op muziek, Boxtel

● 11 en 12 april, Indoor wedstrijd WE

● 19 april, Lange teugeldag, Bergschenkhoek

● 2 mei, Barokke paardendag, Damwoude

● 3 mei LEDENDAG, Bunschoten

● 16 en 17 mei, Traningsdag, Lunteren

● 7 juni, Paarden van de Zon, Bunschoten

● 14 juni, Bosrit Veluwe, Beekbergen

● 21 juni, Barokke wedstrijd, Zuidwolde

Evenementen data

Binnenkort valt hij weer op de mat… de Pura Pasión, ons
verenigingsblad. Wij als redactie hebben er weer veel
plezier aan beleeft om hem te mogen maken met interes-
sante interviews, weetjes en belevenissen.

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!

De redactie

Pura Pasión, Spaans Temperament

3 mei Ledendag

Beste Leden,

3 mei is het weer zo ver, de ledendag van de vereniging
van het Spaanse paard Nederland! Ook dit jaar hebben
wij enorm ons best gedaan om voor jullie een leuk,
leerzaam en gezellig programma te maken, met onder
meer:
Veel demonstraties en clinics van professionals van
zowel binnen als buiten de vereniging.

● Een strodorp met vele standjes.
● Het 2e jaar van de Copa Caballo Español! DE prijs voor

het Spaanse dressuurtalent van Nederland! Deze wed-
strijd is voor ALLE Spaanse paarden, dus ook Cruza-
do’s etc. en open voor ALLE ruiters, niet alleen KNHS
wedstrijdruiters.

● Voor de niet-dressuurruiters is er weer de Horse Got
Talent wedstrijd. In deze wedstrijd kan en mag alles!
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Opgave Copa Caballos en Horse Got Talent

Opgave
Je kunt je nog opgeven door het bijgaande
inschrijfformulier(en) volledig ingevuld vóór 20
april 2015 te mailen naar:
info@andalusier-vereniging.nl

Copa Caballos Español via website
Spanish Horse Got Talent via website

Reglement Copa Caballos Español
Reglement SHGT

Voor opgave van één van de clinics stuur je een
mail naar info@andalusier-vereniging.nl ovv de
clinicgever.

Ook worden er interessante clinics en demon-
straties gegeven. Uiteraard mag je je als lid
opgeven om een clinic te volgen. De clinics
worden per 2 of 3 combinaties per les gegeven.
Je kunt je opgeven voor een clinic van de volgen-
de trainers:

● Dressuurtrainer Herman Wientjes
● Doma Vaquera trainer Mieke Hylkema
● Lange teugel trainer Marjan Smit
● Schrik- en obstakeltraining van Monya Spijk-

hoven
● Working Equitation van Nathaly Menkveld
● Uitleg houding en zit (bewust van je lichaam)

zonder paard van Welmoed Meindertsma
● Trainer in alle Spaanse disciplines: Ellen

Graepel (geeft in het Duits les, maar indien
gewenst regelen wij een vertaler).

Deelname aan een van de wedstrijden of clinics
is voor leden gratis!!
Er is een aantal stallen beschikbaar; de kosten
voor een stal bedragen € 20,-.
Ook standhouders zijn uiteraard van harte wel-
kom! Voor leden is een stand gratis, een stand
houdt in een koepeltentje voor uzelf. Voor niet-
leden kost een stand € 50,-.

Wil je meedoen aan een van deze clinics, geef je
dan op bij: info@andalusier-vereniging.nl en
vermeld bij wie je een clinic wilt volgen. Let op
VOL = VOL!

Inschrijven voor de wedstrijden kan via de in-
schrijfformulieren die ook naar info@andalusier-
vereniging.nl gestuurd mogen worden; daar kun
je ook een stand aanvragen.

Daarnaast kunnen jullie ook nog opgeven voor
de gezellige BBQ aan het einde van de dag! De
kosten hiervoor bedragen € 10,- voor leden en
€ 20,- voor niet-leden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Evenementen & Activiteitencommis-
sie
Vereniging van het Spaanse paard Nederland

Ledendag vervolg
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www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

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

Training Rafael Soto

Wegens groot succes komt op 10, 11, 12 en 13
april 2015 Rafael Soto weer terug naar Neder-
land!
Als 3-voudig Olympiër met Invasor (Grand Prix),
rijder en instructeur van de Fundación Real
Escuela Andaluza de Arte Equestre uit Jerez de
la Frontera en als huidige bondscoach van Span-
je maakt dat hij een enorme schat aan ervaring
heeft en met zijn gepassioneerde, opbouwende
manier van werken maken dat hij in zo’n training
alle paarden en ruiters een stapje hoger kan
brengen!
Met ondersteuning van Buena Suerte Beekber-
gen, Léonie van Hoorn en de Vereniging van het
Spaanse paard Nederland organiseren wij we-
derom deze leerzame en intensieve trainingsda-
gen.
Voor training in dressuur van B t/m Grand Prix,
Doma Vaquera en Alta Escuela, krijg je echt het
neusje van de zalm. Een volledige privétraining
in Lunteren kost 175,- incl. 1 groom. (leden
vereniging Spaanse paard 20,- korting).
Niveau of het ras van het paard is niet van
belang. De trainingen zijn in vlot en vloeiend
Engels en kunnen indien wenselijk simultaan
vertaald worden.

Dit alles is voor iedereen inclusief koffie, thee,
frisdrank, sherry, koekjes, een hartige versnape-
ring én een hele gezellige en leerzame dag.
Vrijdag beginnen de trainingen vanaf 16.00.
Zaterdag en zondag beginnen ze om 09.00 en
duren de hele dag en maandag zijn de trainingen
in de morgen.

De boxhuur hier op stal is beperkt maar in de
directe omgeving (ook in de straat) zijn diverse
boxen beschikbaar. We hebben besloten op
aanvraag evt. paddocks beschikbaar te stellen.
Opgave voor deelname of aanwezigheid voor
deze bijzondere dag kunnen per email naar;
info@stalparadiso.nl

Wij kijken uit naar jullie enthousiaste inschrij-
vingen!

Groet,
Team Stal Paradiso

Ideeën!

- Weet u een evenement, clinic of barokke wed-
strijd welke nog niet vermeld is in de nieuws-
brief? Geef het dan door aan
info@andalusier-vereniging.nl

- Heeft u een idee, suggestie of wilt u zelf actief
meedenken of werken met de vereniging laat het
ons weten!

- Ook lezen en plaatsen wij graag verslagen en
belevenissen van b.v. een evenement of wed-
strijd waar u bent geweest.

Kortom… De vereniging is voor en door leden.

Helpende handjes

Natuurlijk kunnen we op zo’n dag als de leden-
dag vele extra handjes gebruiken. Maar ook bij
andere grote evenementen zoals Horse Event en
de premiekeuring.

Vind je het leuk om te helpen…
geef je dan als vrijwilliger op via
info@andalusier-vereniging.nl
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