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Evenementen data

De Vereniging van het Spaanse paard organiseert 06
november 2016,  10 december 2016 en 29 januari 2017
een wedstrijd voor barokke paarden. Deze wedstrijd is
open voor alle barokke paarden!

Aan deze 3 data is een leuke overall prijs verbonden, dus
schrijf je in voor alle 3 wedstrijden!

Op onze site vind je alle informatie en op
www.startlijsten.nl de startlijsten.

Barokke wedstrijden

● 6 nov, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 15 t/m 20 nov, Sicab, Sevilla, España

● 12 en 13 nov, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 10 en 11 dec, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 dec, Clinicdag, Vinkega

● 29 jan 2017, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 feb, ALV, Apeldoorn

● 11 juni 2017, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

De clinics zullen zijn op 12 en 13 november en 10 en 11
december in Lunteren.
De lessen zijn 45 minuten en 1 op 1, ze worden met een
geluidsset gegeven zodat je de training duidelijk kunt
volgen.

Je mag iemand meenemen, de hele dag kijken naar
andere combinaties en de koffie, thee en een broodje zijn
inbegrepen.
Meer info; info@stalparadiso.nl

Clinic Stefano van Zuilen
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Clinicdag Noord vervolg

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar
Cyrina van Beveren; cbeveren@hotmail.com

Uiteraard zijn leden die niet in het noorden van
het land wonen ook welkom.
Geef in je mail aan welke les(sen) je wilt volgen
en of je een privé of een duoles wilt.
Er zijn stallen te huur op het centrum en u kunt
mee-eten met een lekkere lunch. Een stal kost
10,- en de lunch 11,- . Wilt u een stal of een
lunch, geef dit dan tevens door.

Met vriendelijke groeten,

Cyrina van Beveren
Activiteiten coördinator noord Nederland

Clinicdag Noord

Beste leden,

Op 11 december zal er weer een clinicdag noord,
van de Vereniging van het Spaanse paard plaats-
vinden.

U kunt zich opgeven voor; dressuurlessen bij
Noor Tanger of Hester Bischot , werken aan de
hand of dubbele longe bij Patrick Molenaar en
Doma Vaquera of Alta Escuela bij Danielle Fiene.
Danielle heeft tevens veel ervaring in de spring
sport, dus mocht u een springles willen van haar
is dit ook mogelijk.

De lessen kosten voor leden 27,50 voor een
privéles, of 17,50 voor een duo les.
Wanneer er plek over blijft mogen er ook niet
leden met een Spaans paard meedoen voor 40,-
per priveles of 25,- per duo les, maar leden gaan
voor.
Kijken is voor iedereen gratis!!

Deze dag wordt gehouden op;
Paardensportcentrum de Zuidstroom, waar 2
binnenbakken zijn afgehuurd door de vereniging,
welke naast elkaar liggen, zodat ook voor kijkers
alles te zien is.

Het adres is:
Noordwolderweg 15
8393 RC Vinkega
Telefoon : (0561) 43 14 43
Website : www.dezuidstroomvinkega.nl

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.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
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