
VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND

www.verenigingspaanspaard.nl | info@verenigingspaanspaard.nl | www.facebook.com/vvhspn

Nieuwsbrief
December 2017

Op 10 december, 28 januari 2018 en 18 februari 2018
vinden deze weer plaats op Manege de Spreng in Laag-
Soeren.

Ook dit seizoen is er weer een “Overall” prijs te winnen
gesponsord door Pura Nobleza dus schrijf je in voor alle
wedstrijden!

Flyer wedstrijden Laag-Soeren pdf

Op 3 december vindt er ook een barokke wedstrijd plaats
in Zuidwolde.

Voor opgave van al deze wedstrijden kun je op startlijsten
terecht.

Barokke wedstrijdenEvenementen data

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 16 dec, Schriktraining KNHS, Ermelo

● 27 t/m 31 dec, Workers @ Christmas, Pesse

● 28 jan ‘18, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 18 feb ‘18, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

Op zaterdag 16 december 2017 organiseert de KNHS een
schriktraining voor paarden en pony's op het Nationaal
Hippisch Centrum in Ermelo.

Die dag zijn er drie trainingen. Iedere training duurt 1,5
uur en is alleen in stap. Per training is plaats voor 8 per-
sonen. De training wordt gegeven door Stichting Het
Paniekvrije Paard: http://www.schriktraining.nl/

Locatie
De schriktraining is in de Beatrixhal op het KNHS-cen-
trum in Ermelo
Inschrijven
Inschrijven kan via een e-mail aan
accommodaties@knhs.nl met daarin je naam, leeftijd, je
KNHS-relatienummer. Zet er ook even bij of je met een
paard of pony komt.
De kosten zijn €35.-

https://www.knhs.nl/

Schriktraining KNHS te ermelo

De Pura Pasión, binnenkort bij de leden in de bus

https://docs.wixstatic.com/ugd/3f2a54_c26506a8f1bb4e9d899fc158afb6f532.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3f2a54_c26506a8f1bb4e9d899fc158afb6f532.pdf
https://www.startlijsten.nl/lijsten-zoeken
http://www.schriktraining.nl/
https://www.knhs.nl/nieuws/2017/doe-mee-aan-de-schriktraining-op-16-december-2017/
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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

Kerst groetWorkers @ Christmas

Working Equitation Centre Holland, Equi-Advision
& Aletta Stamhuis organiseren eind 2017 de inter-
nationale 2* wedstrijd Workers @ Christmas.

Vijf dagen lang staat Ruitersportcetrum Pesse in
het teken van de internationale wedstrijdsport
Working Equitation.

De klassen: Jeugd | WE1 | WE 2 | WE3 | WE4
Masterklasse, starten op 27 tot en met 30 decem-
ber. Deze klassen hebben de mogelijkheid hier
hun kaderscores te behalen.
De introductie klasse wordt op 30 & 31 december
verreden.

Kosten voor deelname betreffen:
Introductieklasse & WE1: €45,00
WE2, WE3 & WE4 Masterklasse: €60,00

Inschrijven: via Equi.advision@gmail.com,
onder vermelding van naam, naam paard, klasse
en telefoonnummer.

Paardensportcentrum Pesse biedt huisvesting
voor de paarden en accommodaties ter overnach-
ting aan. De huisvesting bedraagt €15,00 per dag,
incl. hooi en stro. De kerstarangementen betreft
accommodaties ter overnachting volgen binnen-
kort!

Wij hopen jullie tussen de feestdagen door te
mogen ontvangen en gezamelijk het jaar sportief
af te sluiten! Schrijf de data alvast in je agenda en
vergeet je niet op tijd op te geven. :)

Het bestuur van de vereniging van het
Spaanse paard Nederland wenst al

haar leden, vrijwilligers en commissies
heerlijke kerstdagen toe en een

paardrijk 2018!!
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