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Nieuwsbrief
April 2019

CCE 2019Evenementen data

● 6 t/m 11 april, clinic Rafael Soto, Lunteren

● 18 mei, Barokke wedstrijd, Lunteren

● 18 en 19 mei, APTO keuring

● 26 mei, MCI kwalificatie wedstrijd, Hoek van

Holland
● 15 juni, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 30 aug - 1 sept, Campeonato centro Europeo

del caballo Español 2019, Werkendam

DE INSCHIJVINGEN ZIJN GEOPEND!!

Graag nodigen we u uit om met uw paard(en) deel te
nemen aan de tweede Campeonato Centro Europeo del
caballo Español (CCE); de eerste editie op Nederlandse
bodem.

Dit jaar bij de Seleviahoeve te Werkendam op 30 augustus
t/m 1 september.

De mooiste PRE's zullen hier te zien zijn en dit alles in
Spaanse sferen!
Op zaterdag is er een MCI-BE dressuurwedstrijd en op
zondag een Working Equitation wedstrijd. De zaterdag-
avond staan er shows en demonstraties op de agenda en
het belooft een spektakel te worden!
Er zijn diverse standjes, leuke winkeltjes, een bar met
Spaanse delicatessen en in het hart van de stands een
Gin-Tonic bar. Het wordt een groots en bijzonder weekend
waarvan we nog een aantal verrassingen voor u in petto
hebben!

We verwachten PRE hengsten, merries en ruinen uit
Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en
Spanje en zij zullen voor het oog van een groot publiek
door officiële Spaanse juryleden worden beoordeeld op
uiterlijke schoonheid en bewegingskwaliteiten.

Op onze website vindt u alle informatie om uw paard in te
schrijven, te adverteren of sponsoren of als standhouder.
www.verenigingspaanspaard.nl/premiekeuring

Hou ook onze Facebook pagina in de gaten voor de laatste
nieuwtjes!

Gratis toegang!

ism ANCCE-Belgica
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Clinic Rafael Soto

6 t/m 11 april geeft Rafael Soto weer clinics op
stal El Paradiso te lunteren. De clinics zitten vol
maar er is mogelijkheid om clinics bij te wonen.
Dit kan alleen door middel van aanmelden via
info@stalparadiso.nl

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

APTO keuing

Op 18 en 19 mei is er weer een APTO keuring.
Deze keuring wordt 1x per jaar op verschillende
locaties in Nederland georganiseerd.

Om een veulen in te kunnen schrijven als Pura
Raza Española, dienen beide ouders van het veu-
len Apto goedgekeurd te zijn voor de fokkerij.
• Het paard moet minstens 3 jaar oud zijn (kalen-
derleeftijd op de dag van de keuring).
• Minimum stokmaat: hengsten: 1,54m, merries:
1,52m.

Voor deze keuring heb je een fokkersnummer
nodig!! Heb je deze nog niet vraag hem dan tijdig
aan.

Kijk voor aanmelden en meer informatie op de site
van het PRE stamboek Nederland
https://www.pre-stamboek.nl/-…/apto-keuring-
fokgeschiktheid/Barokke wedstrijd

18 mei organiseert de VSPN een barokke wed-
strijd op stal El Paradiso te Lunteren. De inschrij-
vingen zijn inmiddels geopend:
https://www.startlijsten.nl/lijsten/168251-
barokke--dressuur-wedstrijd
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