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Ons verenigingsblad Pura Pasión is klaar en zal deze
week naar de drukker gaan. Hij zal dus binnenkort bij de
leden in de bus liggen. We hebben er weer met veel ple-
zier aan gewerkt en wensen jullie alvast veel leesplezier!

De Redactie

Pura PasiónEvenementen data

● 2 april, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 20 t/m 24 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 6 mei, Barokke wedstrijd, Emmeloord

● 6 mei, Barokke wedstrijd, Damwoude

● 7 mei, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 19 t/m 21 mei, Apto, verschillende locaties

● 21 mei, Cllinic Working Equitation, Lunteren

● 28 mei, Dag van het Iberische paard, Ermelo

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

Wij tellen af..!!!! Snr. 'positivo', de Spaanse bondscoach,…
ex-ruiter van het Spaanse team, 3 x Olympische spelen,
ruiter en trainer Real Escuela del Arte Ecuestre uit Jerez....
Blij dat hij er weer kan zijn....!! RAFAEL SOTO ANDRADE
komt weer trainingen geven in Lunteren!

Hij zal van donderdag 20 tot en met maandag 24 april
trainingen geven in het Engels (uiteraard aan alle rassen)
die publiekelijk bijgewoond kunnen worden. De rijders die
zich al op hadden gegeven hebben en houden hun plekje
van deelname en ontvangen deze week bericht.
Iedere ruiter mag 1 'groom' meenemen (iedere extra
persoon kost 25,-) die eveneens de gehele dag aanwezig
mag blijven om de trainingen bij te wonen.

De training is 1 op 1 en heeft een duur van 50 min. We
hebben een binnenbaan dus de training heeft 100%
doorgang en kwaliteit van rijden. In de buitenbaan kan
worden warm gereden.

Indien je wilt komen kijken kan dat, alle bezoekers en
ruiters kunnen blijven lunchen en koffie en thee is inbe-
grepen. De kosten om als toeschouwer aanwezig te zijn
bedragen 25,- per dag en leden van de Vereniging van het
Spaanse paard in Nederland mogen gratis komen kijken.
(alleen na opgave én betaling vooraf is het mogelijk om
de trainingen bij te wonen).

*honden niet toegestaan
Mail voor meer info info@stalparadiso.nl

Clinic Rafael Soto Andrade 20 t/m 24 april
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11 juni Open dag

Op 11 juni is het weer zover… onze ledendag, nu
omgedoopt tot Open dag omdat deze dag voor
iedereen toegankelijk is die interesse heeft voor
het Spaanse paard. Lid of geen lid.

We willen zo het Spaanse paard onder de aan-
dacht brengen en iedereen er van laten genieten
zoals wij doen.

De evenementencommissie is al druk bezig om
een leuk programma voor jullie samen te stellen.
We kunnen wel alvast verklappen dat de Copa
cabollo Español en Spanish Horse got Talent ook
weer op het programma staan dit jaar.

Spanish Horse got Talent
Ons Spaanse paard heeft talent voor vele verschil-
lende disciplines en/of trainingen maar niet overal
wordt normaliter een wedstrijd voor uitgeschre-
ven. Denk bijvoorbeeld aan het werk aan de lange
teugel, vrijheidsdressuur, hoge school of het rij-
den op muziek.

Heeft jouw paard een talent wat je graag wilt
laten zien aan het publiek? Of heb je zelf een
talent wat je met behulp van je paard kunt laten
zien? Of hebben jullie als groep een talent? Grijp
nu je kans en demonstreer dit tijdens de Open
dag van de vereniging van het Spaanse paard op
zondag 11 juni! De act en/of aankleding mag zo
gek zijn als je zelf kunt bedenken! Uiteraard mag
je de act uitvoeren op muziek.

Copa caballo Español
Ook dit jaar is er weer onze onderlinge clubkam-
pioenschap oftewel Copa caballo Español.

Er zijn ereprijzen voor de beste combinaties per
klasse; alle resultaten worden omgerekend naar
percentages (%). De combinatie met het hoogste
percentage wordt de clubkampioen van 2017!

Open dag vervolg

Houdt voor het totale programma en start van
inschrijvingen voor de Open dag onze website en
Facebook pagina in de gaten. De eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

De Open dag is voor iedereen gratis toegankelijk
en vindt wederom plaats op de prachtige locatie
de Nieuwe Heuvel te Lunteren.

De Nieuwe Heuvel
Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren
Aanvang: 11.00 uur

Tevens zijn wij voor de Open dag dringen-
de op zoek naar Helpende Handjes!!

Meld je nu aan als vrijwilliger om van dit
evenement een succes te maken!
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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

Helpende handjes gezocht!

Voor onze evenementen zijn we altijd op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden om het
evenement tot een groot succes te maken.
Helpende handjes zijn daarbij heel hard nodig!!

Het kan gaan om te helpen bij het secretariaat,
ringmeester, bemanning van onze stand, op- en
afbouwen van de stand, stalmeester, parkeer-
wachter… om zo maar een paar dingen op te
noemen.

Zonder vrijwilligers is het haast onmogelijk om
een evenement te organiseren en doen wij dus
dringende een oproep tot onze leden. Help de
vereniging tijdens evenementen en geef je op
als vrijwilliger via info@andalusier-vereniging.nl

Met name voor de Open dag zijn wij op
zoek naar Helpende Handjes!!

Helpende
handjes
gezocht!

Barokke wedstrijden

In april worden er meerder barokke dressuurwed-
strijden georganiseerd. Je kunt op verschillende
plaatsen terecht.

De vereniging organiseert op 6 mei een barokke
dressuurwedstrijd te Emmeloord.
Leden van de vereniging € 5,- per proef,
niet leden € 10,-.
Locatie: Hippisch Centrum NOP
Sportlaan 42, 8302 AZ Emmeloord

Inschrijven: Via startlijsten.nl, het wedstrijdfor-
mulier downloaden en ingevuld mailen naar:
ketelmir@hotmail.com

Tevens is er op 6 mei een barokke dressuurwed-
strijd te Damwoude.
Locatie: Barock Horse Stable.
Trekwei 7, 9104 AB Damwoude

Inschrijven: Startlijsten.nl

HSV St-Martinus in Boxtel organiseert samen met
de vereniging van het Spaanse paard Nederland
op 7 mei een barokke dressuurwedstrijd.
Leden van de Spaanse vereniging krijgen 5 euro
korting op 1 proef.
Locatie: Manege De Langspier
Molenwijkseweg 5, 5282 KA Boxtel

Inschrijven: Mijn KNHS
Inschrijven Startersklasse:
info@yeguada-nordica.nl

2e hands stand tijdens de Open dag

Ook dit jaar willen we weer een stand voor 2e
hands, paard gerelateerde artikelen ter beschik-
king stellen op de Open dag op 11 juni a.s.

Dus verzamel alvast je
overbodige spulletjes
en bedenk een prijs die
je er voor wilt hebben.
Je kunt ze op de dag
zelf in de ochtend aan-
leveren.
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