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Nieuwsbrief
Januari 2016

● 24 jan, clinic Jonna Do Vale, Beekbergen

● 25 feb - 5 mrt, Paard 2016, Hardenberg

● 26-28 feb, Flanders Horse Expo, Gent Belgie

● 9 april, Equiday, Ermelo

Evenementen data

Vanuit het bestuur en al haar vrijwilligers wensen wij
iedereen een goed 2016 toe.
Voor dit jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande met
betrekking tot vernieuwen website en onze folder, ook
zullen wij intensiever contact gaan onderhouden met de
ANCCE, met als doel meer in de toekomst samen te gaan
werken en eventueel evenementen te gaan organiseren in
samenwerking met Spanje.
Kortom weer een hoop om naar uit te kijken!

Het Bestuur

Beste wensen

Tot onze spijt heeft de Pura Pasión enige vertraging
opgelopen en hadden we gehoopt dat hij toch nog vóór
het nieuwe jaar in de bus zou liggen bij onze leden. Dat
is niet gelukt. Onze excuses hiervoor maar we hopen dat
jullie er toch nog veel leesplezier aan beleven.

De Redactie

Pura Pasión

Op 24 januari 2016 komt Joana do Vale naar Nederland.
De Portugese Grand Prix ruiter/trainer van warmbloeden
en Iberisch paarden. U kunt zich opgeven op elk niveau.
Joana kijkt naar ruiter paard combinatie met respect, rust
en kunnen. Wij zijn zeer trots dit te mogen organiseren
en te trainen bij Riant te Beekbergen.
De kosten voor een training van een uur bedraagt €
110,-. Toeschouwers hebben gratis toegang. Voor opga-
ven of informatie kunt u contact met ons opnemen.
Stal Buena Suerte per email info@andalusiers.nu
of via 06-20250516.

Clinic Joanna Do Vale
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PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Geslaagde barokke dag - vervolg

Ook werd de PRE aan de hand getoond zoals
dat op premie keuringen gedaan wordt en liet
Kadri Merimaa, een flamenco danseres, ieder-
een van de Spaanse sfeer proeven.

Een geslaagde dag!

Geslaagde barokke dag

Op 30 december j.l. was er tijdens het Dressuur
Spektakel in Dalen ook een barokke dag georga-
niseerd. Het Spaanse paard was goed vertegen-
woordigd alsook het Friese paard en natuurlijk
de Lusitano. Van jonge paarden in de impuls
klasse tot aan de klasse Z2.

In de avond waren er een demonstraties en
shows. Zo liet Daphne Koerselman met haar PRE
Incauto onder begeleiding van Hester Bischot
een demo zien van Working Equitation.

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn
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