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Nieuwsbrief
Oktober 2015

● 16 t/m 19 okt, Rafael Soto, Lunteren

● 24 okt, Bijzondere Buitenrit, Dalerveen

● 24 en 25 okt, WE Kampioenschap, Pesse

● November, Clinicdag, Vinkega (info volgt)

● 7 t/m 8 nov, Paard & Koets, Ermelo

● 17 t/m 22 nov, Sicab, Sevilla, Spanje

● 27 t/m 30 dec, dressuurspektakel, Dalen

Evenementen data

Het (nieuwe) bestuur van de verenging en het stamboek
hebben een constructief kennismakingsgesprek met el-
kaar gehad. Afgesproken is dat het stamboek, net zoals
de afgelopen jaren, nieuwe eigenaren en fokkers bij het
stamboek een wervingsfolder van de verenging opstuurt.
De vereniging zorgt dat de voorraad folders aangevuld
wordt. Ook blijft het stamboek doorgaan met het schrij-
ven van een artikel in iedere Pura Pasión. Het volgende
artikel (dat inmiddels gepubliceerd is) zal als onderwerp
hebben wat leden en paardeneigenaren van het stam-
boek mogen verwachten.
De verenging gaat actiever contact zoeken met (het
verenigingsdeel van) ANCCE. Het stamboek heeft vooral
contacten met stamboekdeel van de ANCCE (LG ANCCE).

In het najaar wordt een overleg gepland met ANCCE.
- De vereniging gaat samen met het stamboek opties
onderzoeken om deelname aan de premiekeuring te
vergroten.
- Jaarlijks, in aansluiting op de ALV, zullen het stamboek
en de vereniging afspraken maken over de samenwer-
king en de planning van het komende jaar.

Het bestuur

Mededeling van het bestuur
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Bijzondere Buitenrit

24 oktober organiseren de Stidal Ruiters een
bijzondere buitenrit te Dalerveen.
Tijdens deze buitenrit kom je terecht in bijzon-
dere situaties en krijg je unieke opdrachten. In
groepjes van 3-4 ruiters ga je op pad.

Voor leden van de vereniging van het Spaanse
paard gratis deelname! Wel van te voren opge-
ven bij de organisatie en melden dat je lid bent.
Wie doen er mee!?

Opgave via stidalruiters@hotmail.com

Rafael Soto Andrade Clinic op 16, 17, 18 & 19
oktober te Lunteren.
Praktijkplaatsen zijn allemaal vol maar kijken
naar de trainingen is wel mogelijk. Deze trainin-
gen zijn voor leden van de Vereniging van het
Spaanse paard gratis toegankelijk (wel even via
mail vooraf opgeven) en voor overige toeschou-
wers 25,- per dag (tevens opgave via mail). Dit
is incl. koffie, thee, een drankje en een hapje (en
11 trainingen per dag).

Wij kunnen dit organiseren mede dankzij de
ondersteuning van de Vereniging voor het
Spaanse paard in Nederland. De vereniging stelt
als doel om de Spaanse paarden te promoten en
diens leden te ondersteunen bij activiteiten als
deze.
De clinic is toegankelijk voor alle rassen en voor
leden en niet-leden. De niveau's die getraind
worden zijn op dit moment van L t/m ZZ-Zwaar.
Wij kijken uit naar jullie komst en de deelnemers
en aanwezigen ontvangen deze week meer in-
formatie.

Wij hebben er weer zin in!!!
Stal El Paradiso info@stalparadiso.nl

Clinic Rafael Soto Andrade
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www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Premiekeuring 2015

De premiekeuring zit er weer op… de kampioe-
nen zijn bekend.
De uitslagen zijn te lezen op de site van de
ANCCE,
http://concursosancce.com/public/concurso/201
5048/
Het PRE stamboek Nederland,
www.pre-stamboek.nl/
keuringen/premiekeuring-2015/
en binnenkort ook op de site van de vereniging.

24 en 25 oktober worden de Nedelandse Kam-
pioenschappen met internationale deelname
worden georganiseerd op het terrein van Mane-
ge Smit te Pesse (Hoogeveen).

De wedstrijdindeling is als volgt (onder voorbe-
houd).

Zaterdag 24 oktober 2015:
Dressuur WE-Introductie t/m WE-4
Runderwerk WE-2 t/m WE-4

Zondag 25 oktober 2015:
Stijltrail WE-Introductie t/m WE-4
Speedtrail WE-2 t/m WE-4
Prijsuitreiking WE-Introductie t/m WE-4

Kijk voor meer informatie op de site van Working
Equitation Nederland
www.workingequitationholland.nl/wedstr_24
10.html

1e Nederlandse kampioenschap WE

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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