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Evenementen data

Afgelopen zondag 1 mei was de kenningsmakingsclinic
Working Equitation te Wehl. We kunnen wel van een
succes spreken. Enthousiaste deelnemers namen deel
aan een 2 uur durende clinic. Nadat eerst het een en
ander theoretisch werd uitgelegd door Nathaly Menkveld
konden de deelnemers het parcours eerst naast het
paard verkennen waarna alles nog eens te paard werd
gedaan met uitleg en als afsluiter een echt parcours
rijden.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Kennismakingsclinic WE succes

De maand heeft verschillende activiteiten zoals clinics en
evenementen. Je kunt de agenda met informatie ook op
onze site vinden onder “Activiteiten”.

In deze nieuwsbrief zullen we je ook nog even herinneren
aan deze leuke activiteiten.

Mei… boordevol met activiteiten en evenementen

● 7 mei, Barokke Paardendag, Damwoude

● 9 mei, Equiday, Ermelo

● 15-16 mei, Clinic Bruno Rodriques da Silva,

    Lunteren
● 20 t/m 22 mei, Apto keuring

● 22 mei, Paarden van de Zon, Ermelo

● 28 en 29 mei, Clinic morfologie en

    functionaliteit, Vinkega en Houten
● 12 juni, Ledendag, Lunteren

http://www.andalusier-vereniging.nl/nieuwsbrief/clinic_we_1mei.pdf
mailto:info@andalusier-vereniging.nl
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22 mei Dag van het Iberische paard

Elk jaar kun je zelf met je paard deelnemen aan
een clinics, barokke proeven of
concours 'd elegance. Wij vermaken u verder
met Show en daarnaast een gezellig strodorp
waar u alles voor u paard kunt vinden.
De entree is 10,- voor volwassen en 5,- voor
kinderen onder de 12 jaar. Dit kunt u bij de
entree cash voldoen (let wel op! er is geen
pinautomaat).
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ont-
wikkelingen van Paarden van de Zon, vol ons
dan via Facebook.

Wij hopen u te zien op "Dag van het Iberische
Paard"om te genieten van deze bijzondere paar-
den.
www.paardenvandezon.com

7 mei Barokke Paardendag

7 Mei 2016 is het zo ver, de 2e Barokkepaarden-
dag te Damwoude (Friesland)
We verwachten dat het weer een mooie, gezelli-
ge en leerzame dag gaat worden met o.a:
shows, workshop, demonstraties, clinics
loterij met mooie prijzen, strodorp enz.
Op de site kunt u alle informatie vinden over
deze bijzondere dag. We wensen u veel plezier
met het surfen op deze site en we hopen u 7 mei
te mogen verwelkomen!

De activiteitencommissie van de
Barokke Paardendag.
www.barokkepaardendag.nl

15 en 16 mei Clinic Bruno Roderiques da Silva

Bruno Rodrigues da Silva komt naar Lunteren om
op zondag 15 en maandag 16 mei (Pinksteren)
twee dagen trainingen te geven. We zijn weer
superblij dat deze paardenman pur sang met ons
wil komen werken!
Deze gepassioneerde Portugese trainer en ruiter,
traint Iberische- en warmbloedpaarden tot het
hoogste niveau, in Nederland. Tot in de kleinste
details wordt er met de paarden gewerkt, seri-
eus, precies en met respect.

De lessen kosten 110,- en zijn 1 op 1 privé, hij
spreekt vloeiend en vlot Engels. Het is mogelijk
een training met box te huren indien een paard
overnacht (totaal 130,- pd)

info@stalparadiso.nl

28 en 29 mei Clinic Morfologie en Functionaliteit

In samenwerking met Agustín en Gemma orga-
niseert de vereniging van het Spaanse Paard
Nederland een clinic waarbij Morfologie en Func-
tionaliteit van de PRE centraal staan.
Een zeer interessante clinic voor Nederlandse en
Belgische PRE-fokkers en eigenaren die zich
willen voorbereiden op de Campeonato van 2016
en hun paard(en) willen laten beoordelen. Deze
clinic is niet alleen voor de leden van onze
vereniging, ook niet-leden kunnen deelnemen.
Leden van onze vereniging hebben wel voorrang
om deel te kunnen nemen.

De clinic loopt al flink vol dus haast je om je nog
aan te melden voor deze interessante clinic!

www.paardenvandezon.com
http://www.barokkepaardendag.nl/
mailto:info@stalparadiso.nl
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12 juni Ledendag

Op 12 juni is onze jaarlijkse ledendag. Deze
keer wordt hij gehouden op de Manege en dek-
station “De Nieuwe Heuvel” te Lunteren. De
voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen
spoedig ons programma te kunnen presenteren.

Buiten dat alle info op onze site komt te staan
en op onze Facebook pagina zullen we onze
leden ook een “special” nieuwsbrief sturen over
de Ledendag, welke trouwens ook voor niet
leden toegankelijk is.

De activiteitencommissie

Clinic Morfologie en Functionaliteit  - vervolg

Wij hebben gekozen voor twee verschillend loca-
ties zodat we zoveel mogelijk PRE-liefhebbers
kunnen bereiken. Zaterdag 28 mei vindt de clinic
plaats in regio Noord bij paardensportcentrum
de Zuidstroom Vinkega en zondag 29 mei zijn wij
in regio Midden bij Zilvia’s hoeve in Houten.
Tijdens deze clinic is het mogelijk om uw paard
morfologisch en functioneel te laten beoordelen
door internationaal ANCCE-jurylid/keurmeester
Agustín Aragon Dominguez. Ook worden de
laatste wijzigingen en regelementen van ANCCE
besproken.

Opgave:
Stuur hiervoor een mail onder vermelding van
“Clinic Morfologie” naar:
d.v.bokhoven@kpnmail.nl

Alle informatie is te vinden op onze website:
www.andalusier-vereniging.nl/clinic
morfologie.html

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
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