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Nieuwsbrief
Mei 2017

De Vereniging organiseert dit jaar in samenwerking met
het PRE stamboek Nederland de Premiekeuring.
We zijn volop bezig en kunnen jullie mededelen dat de
keuring op 16 & 17 september te Heeze zal zijn!

We hopen dan ook zo spoedig mogelijk de uitnodigingen
en informatie te kunnen versturen.

Het bestuur

Premie keuring 2017Evenementen data

● 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

● 5 juni, Paard en Plezier, Kootwijk.

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren
● 8 t/m 10 sept, Horse Event, Ermelo

De Apto keuring 2017 (basiskeuring voor de fokkerij) zal
gehouden worden in het weekend van 19-20-21 mei.
10 dagen voor de keuring wordt bekend gemaakt waar en
hoe laat men zich moet melden met zijn of haar paard. Wij
proberen de reisafstand voor u en uw paard zo kort
mogelijk te houden op basis van de postcode waar uw
paard vandaan moet komen. We proberen de route zo
efficiënt mogelijk in te delen, maar het is niet mogelijk om
bij iedereen aan huis te komen.

Indien u besluit om mee te doen aan de Premiekeuring
zorg er dan voor dat uw paard v.a. 5 jaar Apto gekeurd is.
Ook moet u in bezit zijn van een eigenaars- of fokkers-
nummer.

APTO keuring
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21 mei Clinic Working Equitation

Arie de Best is een bekend gezicht en een actieve
dressuurruiter binnen de KWPN- wereld.
Hij heeft diverse paarden uitgebracht in de ZZ
licht en ZZ zwaar alvorens hij in 2016 een opval-
lendeverschijning werd binnen de Working Equit-
ation.
In 2016 is Arie met merrie Zarida onder andere
Nederlands Kampioen WE 3 geworden, werd hij
2de bij de Duitse Open Kampioenschappen WE 3
én won met ruin Cando S. het Dressuurspektakel
Dalen in de klasse ZZ licht.

Op 21 mei aanstaande biedt Ellen Schuthof de
gelegenheid aan onze leden om op haar prachtige
locatie Stal El Paradiso te Lunteren deze clinic van
Arie de Best te volgen. Tijdens 45 minuten in-
structie rij je met 2 deelnemers tegelijkertijd. Er
wordt met de indeling gekeken naar het niveau
van de combinaties.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!!

Voor vragen met betrekking tot stalling:
info@stalparadiso.nl
Inschrijven via d.v.bokhoven@kpnmail.nl of
06-14212170

28 mei Dag van het Iberische paard

Clinic gevers zijn bekend!

Britta Rasche, een succesvolle Grand Prix amazo-
ne! Britta komt met 2 van haar Lusitano hengsten
naar Ermelo om jullie uit te leggen hoe zij haar
paarden voorbereid op de Grand Prix proeven en
hoe anders leid je een Iberisch paard op dan een
warmbloed.
Gaetan Blockland, vorig jaar liet Gaetan op het
evenement zien dat hij met enkel een halsring
zijn PRE hengst de moeilijkste oefeningen kan
laten doen. Dit jaar gaat hij u uitleggen hoe hij
dat zijn paard heeft aangeleerd.
Chawwa Visser, komt met haar Lusitano hengst
Boemio om u te laten zien hoe zij probeert met
weinig druk een paard op te leiden tot een hoog
niveau.
Opgave: www.paardenvandezon.com

Tevens organiseert de Vereniging (VSP) een
KNHS wedstrijd tijdens deze dag. Alle informatie
en inschrijfformulieren kunt u vinden op
www.startlijsten.nl
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11 juni Open dag

De datum komt al steeds dichterbij en de organi-
satie is in volle gang. Zoals we al eerder schreven
is de ledendag omgedoopt tot Open dag om het
Spaanse paard onder de aandacht brengen en
iedereen er van laten genieten zoals wij doen.

Zo hebben we;

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? Laat het dan zien op
de Open dag!

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!

Demo en clinic Vlechten & knotten
Kelly Evers zal een demo en clinic “vlechten en
knotten” geven.
Kelly zal 4 vlecht technieken laten zien:
● Met 4 strengen vlechten
● Onderhands vlechten
● Bovenhands vlechten
● Knotten (roosjes)

Na de clinic kun jezelf aan de slag onder begelei-
ding van Kelly met de geleerde technieken.

Open dag vervolg

Demo en clinic Doma Vaquera
Doma Vaquera is een functionele tak van rij-
kunst gebaseerd op het werken in het veld met
het vee in Spanje. Het moet zo makkelijk moge-
lijk zijn voor zowel paard als ruiter. Je moet het
tenslotte uren lang vol kunnen houden. Maar
omdat je zo weinig doet is het vooral ook effec-
tief. Hiervoor zijn bepaalde basisbeginselen no-
dig.
Mieke Hylkema zal deze demo en clinic geven.

Kür op muziek
Jeroen Verhoeckx en de 11 jarige PRE Ingeniero
zullen voor het eerst een ZZ-Licht niveau een kür
op muziek laten zien.

Demo aangespannen PRE’s
Loek Kramer zal een spectaculaire demonstratie
geven met zijn aangespannen PRE’s.

Clinic Herman Wientjes
Herman Wientjes begeleidt ruiters tot en met
Grand Prix niveau. Hij zal enkele clinic’s geven op
de Open dag.

Demo en workshop touwhalster knopen
Nelleke Hienekamp van Nnelleke zal tijdens de
Open dag doorlopend demo’s touwhalster kno-
pen geven bij haar stand naargelang de aantal
belangstellenden.

Tevens geeft zij 2 workshops. Ga zelf aan de slag
met het knopen van een touwhalster onder bege-
leiding van Nelleke.

Wellicht komt er nog meer!

Adres voor opgave voor de clinic’s vind je op onze
site of Facebook pagina.

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!
info@andalusier-vereniging.nl
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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

Helpende
handjes
gezocht!

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.

5 juni Paard en Plezier

De vereniging is gevraagd om op het evenement
“Paard en Plezier” ons zo prachtige Spaanse paard
te laten zien.

Leden en vrijwilligers van de vereniging zullen het
Spaanse paard op deze dag vertegenwoordigen.

Kom jij ze ook aanmoedigen!

Datum: 5 juni
(2e pinksterdag)
Locatie: Paardensport
Centrum, Gert van den
Hoorn, Asselseweg 35,
3775 KV Kootwijk.
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