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PremiekeuringEvenementen data

● 18 feb, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 23 t/m 25 feb, Flanders Horse Expo, Gent,

    België
● 4 mrt, Clinicdag Noord, Vinkega

● 11 mrt, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 8 en 9 Sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Antwerpen, België

● 14 t/m 16 Sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

Na het 2 jaar op rij uitblijven van ons jaarlijkse samenzijn
op de premiekeuring hadden we dit jaar het iets anders
aan willen pakken maar het vooral wel door willen laten
gaan. Met een paar mensen hadden wij een start gemaakt
en de locatie en datum gekozen.

Tijdens ons bezoek in Spanje aan de SICAB en gesprekken
met ANCCE Spanje en Belgie hoorden wij dat er twee
weken voor onze keuring een Centraal Europees Kampi-
oenschap zou plaatsvinden in Antwerpen. Onze kleine
keuring zo dichtbij in datum en locatie zou als mosterd na
de maaltijd zijn en we zijn meteen met plan n B in de
maak gegaan, het ijzer smeden als het heet is.

Wij zijn meteen met België ter plekke aan tafel gegaan en
hebben besloten onze krachten te bundelen en samen dit
grote evenement op te pakken. Het zal uitgebreid worden
met dressuurwedstrijden voor Master Cheval Iberique
waar uiteraard ook Nederlanders aan mogen deelnemen
en met Working Equitation.

De exacte indeling en aanpak moet uiteraard nog gemaakt
worden maar we zijn enorm trots dat onze twee landen
een ingang hebben gevonden voor deze bijzondere sa-
menwerking waarvan bij succes het een blijvende samen-
werking is die om en om in Nederland en Belgie gehouden
zal worden.

Wij gaan de mouwen opstropen en zullen jullie natuurlijk
op de hoogte houden maar wij hopen uiteraard ook op
jullie hulp hierbij want het is altijd een hoop werk.

Tot binnenkort!
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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

MCI Masters du Cheval IbériqueAlgemene ledenvergadering

Helaas moesten wij de barokke wedstrijd op 28
januari j.l. annuleren vanwege slechte weersom-
standigheden.

Gelukkig kunnen we mededelen dat op 11 maart
deze wedstrijd alsnog zal plaats vinden. Je kunt je
inschrijven via Startlijsten.nl. Rij je alle drie de
wedstrijden mee dan maak je ook nog eens kans
op een leuke Overall prijs!

Wat is de MCI? De MCI is een Internationale
competitie waar ondertussen 7 landen met ruim
300 paarden tegen elkaar strijden voor de titel:
"Masters du Cheval Ibérique", oftewel Master van
het Iberische paard. Elk tweede weekend in Okto-
ber wordt het Internationale kampioenschap ge-
reden in Frankrijk of één van de gastlanden. De
MCI in Frankrijk is het overkoepelend orgaan waar
het allemaal mee begonnen is. Zij stellen het
internationale reglement samen, waar elk land
zich aan dient te houden.

Daarnaast, heeft elk land zijn eigen organisatie in
de vorm van een stichting of vereniging. Deze
organisatie is verantwoordelijk voor het in eren
houden van het internationaal reglement en is
daarnaast verplicht om een selectie te maken aan
de hand van een Nationaal kampioenschap. De
kwalificaties voor hoe je geselecteerd wordt voor
het Nationale kampioenschap is aan de organisa-
tie vrij om vast te stellen in een nationaal regle-
ment.

Op de site van Stichting MCI-NL Iberische Dres-
suur Masters kun je alle verdere informatie en
kwalificatie wedstrijden vinden.
http://www.mci-nl.club/

Afgelopen 10 februari was de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Zoals altijd een gezellige aan-
gelegenheid ook van weerzien van vele bekenden.
Na het bespreken van alle zaken aangaande de
vereniging, het verwelkomen van Ger-Jan Koop-
sen als nieuw algemeen bestuurslid en een duide-
lijke uitleg over aankomende premiekeuring door
Ellen Schuthof was het tijd voor een hapje en een
drankje.

Alle inhoudelijke zaken krijgen de leden in vorm
van notulen z.s.m. thuisgestuurd.

Barokke wedstrijd
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