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Nieuwsbrief
Juli 2018

Feria de AmsterdamEvenementen data

● 7 juli, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 8 juli, Barokke wedstrijd, Vledder

● 14 juli, Barokke wedstrijd, Aalsmeer

● 12 aug, Clinic Working Equitation, Aalsmeer

● 18 aug, Clinic Working Equitation, Lunteren

● 8 en 9 sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Massenhoven, België

● 14 t/m 16 sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

Zaterdag 7 juli is de vereniging weer aanwezig bij het
grootste Spanje feest van Nederland!  Ook dit jaar zullen
wij weer de Feria sieren met ons geliefde Spaanse paard
onder begeleiding van live muziek. Er zijn 2 shows rond
de klok van 17.00 en 19.00 uur welke gratis toegankelijk
zijn.

Voor de Feria zelf heb je toegangskaarten nodig die je
kunt bestellen via feriatickets@gmail.com. € 15,- per kaart.
Op=op

Locatie: Buurtboerderij 'Ons Genoegen'
Spaarndammerdijk 319, 1014AA Amsterdam

Vergeet je niet je PRE op te geven voor dit groots
opgezette evenement! De inschrijvingen sluiten op 24
augustus!

Via onze website kun je het inschrijfformulier downloa-
den.

https://www.verenigingspaanspaard.nl/inschrijvingen

Ook is op de site alle informatie te vinden over de
campeonato (premiekeuring), reglementen, standhou-
ders en adverteren.
Dit is ism ANCCE-Bélgica.

Updates zullen wij via de nieuwsbrief en onze facebook-
pagina aankondigen.

Tot binnenkort!
ANCCE-Bélgica en VSPN

Campeonato 2018

https://www.verenigingspaanspaard.nl/inschrijvingen
www.verenigingspaanspaard.nl
mailto:info@verenigingspaanspaard.nl
mailto:info@verenigingspaanspaard.nl
mailto:secretariaat@andalusier-vereniging.nl


VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND

www.verenigingspaanspaard.nl | info@verenigingspaanspaard.nl | www.facebook.com/vvhspn
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan de Vereniging van het Spaanse Paard geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel

indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van aangeboden content die afkomstig is van derden.

www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.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

Barokke wedstrijdenClinics Working Equitation

Zaterdag 12 augustus Clinic Working Equitation
met Daniëlle Fiene en Arie de Best in Aalsmeer op
Stal Wennekers

Voor informatie en opgave:
WE clinic  of via info@jourdandoesit.com

Zaterdag 18 augustus Clinic Working Equitation
met Henri Jacobsen en Monique Pot in Lunteren
op Stal Paradiso.

Voor informatie en opgave:
WE clinic Lunteren of via info@stalparadiso.nl

Op 8 en 14 juli organiseert de vereniging een
Barokke wedstrijd.

8 juli: Stal de Vledderhoeve
Vledderweg 31, 8381AB Vledder

Startlijsten Vledder

14 juli: Stal Wennekers
Meester Jac. Takkade 21, 1432CB Aalsmeer

Startlijsten Aalsmeer
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