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Nieuwsbrief
September 2017

8, 9 en 10 september is het zover…
3 dagen Horse Event! En wij zijn erbij!

Je kunt onze stand vinden in de fokkerijwereld.
Kom gerust even langs om kennis te maken, informatie op
te doen of voor een hapje en een drankje.

Onze demonstratie tijden voor alle drie de dagen zijn:

Vrijdag:
11:45 – 11:55 De veelzijdige Pura Raza Española in Paso
a tres – Bit Piste
13.30 - 14.00 als onderdeel van het rassendefilé - Bit Piste
15.10 - 15.30 Pura Raza Española – Pura Pasíon! – Fokke-
rijwereld

Zaterdag:
11:00 – 11:20 Pura Raza Española – Pura Pasíon! -
Fokkerijwereld
13.30 - 14.00 als onderdeel van het rassendefilé - Bit Piste
16.15 - 16.30 De veelzijdige Pura Raza Española in Paso
a tres – Bit Piste

Zondag:
13.30 - 14.00 als onderdeel van het rassendefilé - Bit Piste
14.30 – 14.50 Pura Raza Española – Pura Pasíon! - Fokke-
rijwereld

Horse Event 2017Evenementen data

● 8 t/m 10 sept, Horse Event, Ermelo

● 4 t/m 7 okt, clinic Rafael Soto, Lunteren

● 3 t/m 5 nov, clinic Enrique Cruces, Lunteren

● 25 en 26 nov, clinic Stefano van Zuijlen,

    Lunteren
● Najaar 2017, barokke wedstrijden, Laag Soeren

    data volgt zsm
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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

Clinics te Stal El Paradiso, LunterenHorse Event Vrijkaarten winactie!

Samen met Horse Event mochten wij als vereni-
ging van het Spaanse paard Nederland twee
kaarten voor Horse Event weg geven!
Door een foto van jouw prachtige Spaans paard in
ons bericht op onze Facebook pagina te plaatsen
en een vriend/vriendin die je dan mee zou willen
nemen te taggen maakte je kans op de gratis
kaarten.

We zijn onder indruk hoeveel PRE liefhebbers mee
hebben gedaan aan onze actie om twee vrijkaar-
ten voor Horse Event 2017 te winnen!

Na een loting op video!!! (te zien op onze Face-
book pagina) is Mieke Hin-Bos de gelukkige
winnaar geworden. Inmiddels heeft zij de kaarten
via mail mogen ontvangen en hopen wij Mieke
ook op één van de dagen in onze stand te mogen
verwelkomen!

Mieke… Felicitaciones!!

Ook dit najaar zijn er weer verschillende top
clinics te volgen op Stal El Paradiso te Lunteren.

Te weten:
4 t/m 7 okt. Rafael Soto Andrade (Engelstalig)
(bondscoach, 3-voudig Olympiër GP, Spaanse
rijschool Jerez)

3 t/m 5 nov. Enrique Cruces (Engelstalig)
(vh teamlid Spaanse team onder Jean Bemel-
mans, vh directeur rijschool Ronda GP)

25 en 26 nov. Stefano van Zuijlen
(Nederlandstalig)(vh trainer/eigenaar Bert Den
Uijl Undercover, meervoudig GP, NK ruiter, vh
docent Deurne)

Inmiddels zitten de clinis vol maar je kunt je nog
opgeven voor de reservelijst. Wil je graag komen
kijken, dan kan dat door je aan te melden via de
mail. Hier zitten wel kosten aan verbonden.

Opgave reservelijst en info via:
info@stalparadiso.nl
Ellen Schuthof
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