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Nieuwsbrief
Februari 2019

BestuurswisselingEvenementen data

● 17 feb, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 22 t/m 24 feb, Flanders Horse Expo 2019,

Gent België
● 23 mrt, Barokke wedstrijd, Aalsmeer

● 24 mrt, MCI kwalificatie wedstrijd, Beuningen

● 6 t/m 11 april, clinic Rafael Soto, Lunteren

● 26 mei, MCI kwalificatie wedstrijd, Hoek van

Holland
● 30 aug - 1 sept, Campeonato centro Europeo

del caballo Español 2019, Werkendam

Afgelopen zaterdag 2 februari is tijdens de ALV een
bestuurswisseling geweest. Wij danken Berend Brouwer,
Erik Goudkuil, Juliëtte Rodenburg en Daniëlle van Bokho-
ven voor hun toewijding en inzet voor de vereniging de
afgelopen 5 jaar!

Graag stellen we nu dan ook onze nieuwe bestuursleden
voor:
Hilde Nunnikhoven: voorzitter
Maxine Winter: secretaris
Patricia Bliek: penningmeester
Marianne Schaap: algemeen bestuurslid

Ivonka Dopieralski en Ger-Jan Koopsen blijven aan als
algemeen bestuurslid.

Op 17 februari en 23 maart staan barokke dressuur
wedstrijden gepland, georganiseerd door de vereniging.

Inschrijven kan via www.startlijsten.nl

Barokke dressuurwedstrijden

Berend draagt het “stokje” over aan Hilde
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Campeonato Centro Europeo 2019

De commissie “Premiekeuring” is al heel druk
bezig met de voorbereidingen van onze 2e editie
van de Campeonato Centro Europeo del caballo
Español in samenwerking met ANCCE-Belgica.
Deze zal plaatsvinden in het weekend van 30
augustus t/m 1 september bij de Selevia Hoeve in
Werkendam, Nederland.

Dit prachtige Hippische centrum is voorzien van
een grote binnen hoofdpiste (80x30m) en aparte
inrijbaan (60x20m) en bied een mooie centrale
binnenplaats voor het strodorp. Er zullen wed-
strijdboxen beschikbaar zijn voor de paarden en 6
wasplaatsen met warm water voor de deelnemers
aan de morfologiewedstrijd.

Op zaterdag is er een dressuurwedstrijd en op
zondag een Working Equitation wedstrijd die
plaats vinden op het prachtige buiten terrein met
een zandpiste van 80x60m.

Tevens is het mogelijk om een caravan, tent of
mobile home te plaatsen op het naastliggende
camping terrein voorzien van elektra en douche
gelegenheid.

We hebben er ontzettend veel zin in en zullen
jullie op de hoogte blijven houden van de ontwik-
kelingen! Maar voor nu…
Save the Date! 30 aug t/m 1 sept 2019

Vrijwilligers gezocht!!

Voor de Campeonato zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers die willen helpen met allerhande zaken
zoals parkeerhulp, horeca, op- en afbouwen, etc.
Geef je dus nu op en maak deel uit van dit
geweldige evenement!!
CCE@verenigingspaanspaard.nl

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/verenigingspaanspaardHelpende
handjes
gezocht!
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