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Nieuwsbrief
Oktober 2018

Clinic Rafael SotoEvenementen data

● 28 sept t/m 2 okt, clinic Rafael Soto, Lunteren

● 5 t/m 7 okt, Campeonato de España Doma

    Vaquera, Cordoba, Spanje
● 10 nov, Nationaal kampioenschap Traditionele

Working Equitation  2018, Eersel
● 13 t/m 18 nov, SICAB, Sevilla, Spanje

28 september tot en met dinsdag 2 oktober zijn er weer
clinics met Rafael Soto Andrade.
Een Olympisch ruiter en een enorme positieve trainer, we
gaan weer lekker aan het werk.

Leden van de Vereniging van het Spaanse Paard Neder-
land mogen deze trainingen gratis bijwonen (wel even
vooraf aanmelden).
Kijken bij deze trainingen als niet-lid kan ook en dan
bedragen de kosten 25,- p.p.p.d inclusief lunch.

Aanmelden: info@stalparadiso.nl

Van 5 tot en met 7 oktober zijn de Doma Vaquera
kampioenschappen in Cordoba, Spanje.
“Onze” Mieke Hylkema doet mee als eerste Nederlandse
ruiter ooit!

  schrijft ze op haar facebook.

Je kunt haar volgen op haar facebookpagina Centauro of
website centaurodomavaquera.com waar zij je op de
hoogte houdt van haar 
Van de trainingen, het uitzoeken welk paard tot aan de
kleding zal zij zoveel mogelijk met ons delen.

Wij wensen Mieke heel veel succes!!!

Campeonato de España Doma Vaquera
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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

Campeonato centro Europeo del caballo EspañolHorse Event 2018

Namens de Vereniging van het Spaanse paard
Nederland willen wij graag iedereen bedanken die
Horse Event 2018 een succes heeft gemaakt.

Dit zijn zowel onze top ruiters: Kelly Evers, Annika
Rettig, Noor Tanger, Mieke Hylkema, Marjolijn
Tigchelaar, Welmoed Meindertsma, Ellen Schuthof
en Thamar Gotthjalpsen als ook onze Sevillana
danseressen Karin Ketting, Hilde Nunnikhoven,
Hannah Taubert.
Ook iedereen die zo lief op de stand heeft gehol-
pen Erik Goudkuil, Ciska Koek, Janina van Dijk,
Juliette Rodenburg, Maxine Winter, Ger-Jan Koop-
sen en natuurlijk onze leukste fotograaf Ivonka
Dopieralski

Het was een top weekend met veel belangstelling
voor het Spaanse Paard. We hebben mooie demo's
laten zien, veel geïnteresseerde mensen gespro-
ken, de paarden bij de stand hebben heel veel
aandacht gekregen en er zijn nu zeker heel veel
meisjes die in de toekomst een Spanjaard willen!

De 1e Campeonato centro Europeo del caballo
Español in Zandhoven te België was een groot
succes! De voorbereidingen voor het komende
jaar zijn al in gang gezet welke in Nederland
worden gehouden.

In de volgende uitgave van de Pura Pasión kun je
alles lezen over dit geweldige evenement in sa-
menwerking met ANNCE-Bélgica!

Op onze facebookpagina en natuurlijk in de volgende editie
van de Pura Pasión kun je meer foto’s bezichtigen.
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