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Evenementen data

De Vereniging van het Spaanse paard organiseert 10
december 2016 en 29 januari 2017 een wedstrijd voor
barokke paarden. Deze wedstrijd is open voor alle
barokke paarden!

Op onze site vind je alle informatie en op
www.startlijsten.nl de startlijsten.

http://www.andalusier
vereniging.nl/barokkewedstrijden.html

Barokke wedstrijden

● 10 en 11 dec, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 dec, Clinicdag, Vinkega

● 29 jan, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 feb, ALV, Apeldoorn

● 25 en 26 mrt, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 20 t/m 24 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 28 mei, Dag van het Iberische paard, Ermelo

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

De clinics zijn op 10 en 11 december en 25 en 26 maart
2017 te Lunteren.
De lessen zijn 45 minuten en 1 op 1, ze worden met een
geluidsset gegeven zodat je de training duidelijk kunt
volgen.

Je mag iemand meenemen, de hele dag kijken naar
andere combinaties en de koffie, thee en een broodje zijn
inbegrepen.
Meer info; info@stalparadiso.nl

Clinic Stefano van Zuilen
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Clinicdag Noord

ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!

Op 11 december zal er weer een clinicdag noord,
van de Vereniging van het Spaanse paard plaats-
vinden.

U kunt zich opgeven voor; dressuurlessen bij
Noor Tanger of Hester Bischot , werken aan de
hand of dubbele longe bij Patrick Molenaar en
Doma Vaquera of Alta Escuela bij Danielle Fiene.
Danielle heeft tevens veel ervaring in de spring
sport, dus mocht u een springles willen van haar
is dit ook mogelijk.

Voor meer info en opgave;
http://www.andalusier
vereniging.nl/clinicdagnoord.html

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.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

Save the date.. Feria de Amsterdam 2017

De vereniging en de organisatie van de Feria de
Amsterdam zijn druk bezig om Feria 2017 hét
Spanje feest van Nederland te maken!

Er moet nog veel geregeld worden en een groep
enthousiaste leden is daar druk mee bezig.
Zet in ieder geval 8 juli 2017 alvast in je agenda!

Verdere info volgt!
https://www.facebook.com/FeriaDeAmsterdam
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