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Evenementen data

Deze week gaat hij dan echt naar de drukker.. De Pura
Pasión, ons verenigingsblad. We hebben er weer met
plezier aan gewerkt en hij zit weer boordevol met leuke
artikelen. We wensen jullie alvast veel leesplezier!

De Redactie

Pura Pasión

Heb je wel eens gedacht “Working Equitation, is dat wat
voor mij?” of wil je gewoon eens wat anders met je paard
doen, dan is dit misschien iets voor jou.

Working Equitation is met je paard behendig worden om
b.v. een hek open en dicht te doen zonder los te laten,
ringsteken, slalommen, achterwaarts door een obstakel
te rijden of over een brug rijden enz.

En het is geschikt voor alle rassen!
Je krijgt 2 uur les waarvan een stukje theorie, daarna met
je paard aan de hand door het parcours om ze te laten
wennen en daarna onder de zadel. Je krijgt les in groep-
jes van 4 personen.

De kosten zijn € 50,= p/p voor leden en € 60,= voor
niet-leden p/p.
Dat is inclusief bakhuur en hindernis materiaal.
De clinic wordt gegeven door Nathalie Menkveld.
Opgeven kan bij Linda van Belkum via linda@fincalinda.nl

Locatie:
Manege T. Meerenbroek
Kelderweg 5
7031 EG Wehl

Flyer in PDF

1 mei kennismakingsclinic Working Equitation

● 1 mei, Clinic Working Equitation, Wehl

● 7 mei, Barokke Paardendag, Damwoude

● 9 mei, Equiday, Ermelo

● 15-16 mei, Clinic Bruno Rodriques da Silva,

    Lunteren
● 20 t/m 22 mei, Apto keuring

● 22 mei, Paarden van de Zon, Ermelo

● 28 en 29 mei, Clinic morfologie en

    functionaliteit, Vinkega en Houten
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Contact gegevens

Clinic Morfologie en Functionaliteit  - vervolg

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 30 april 2016.
Stuur hiervoor een mail onder vermelding van
“Clinic Morfologie” naar:
d.v.bokhoven@kpnmail.nl

Alle informatie is te vinden op onze website:
www.andalusier-vereniging.nl/clinic
morfologie.html

Clinic Morfologie en Functionaliteit

In samenwerking met Agustín en Gemma orga-
niseert de vereniging van het Spaanse Paard
Nederland een Clinic waarbij Morfologie en Func-
tionaliteit van de PRE centraal staan.

Een zeer interessante Clinic voor Nederlandse en
Belgische PRE-fokkers en eigenaren die zich
willen voorbereiden op de Campeonato van 2016
en hun paard(en) willen laten beoordelen. Deze
Clinic is niet alleen voor de leden van onze
vereniging, ook niet-leden kunnen deelnemen.
Leden van onze vereniging hebben wel voorrang
om deel te kunnen nemen.

In het weekend van 28 en 29 mei 2016 komen
Agustín en Gemma naar Nederland.

Wij hebben gekozen voor twee verschillend loca-
ties zodat we zoveel mogelijk PRE-liefhebbers
kunnen bereiken. Zaterdag 28 mei vindt de clinic
plaats in regio Noord bij paardensportcentrum
de Zuidstroom Vinkega en zondag 29 mei zijn wij
in regio Midden bij Zilvia’s hoeve in Houten.
Tijdens deze Clinic is het mogelijk om uw paard
morfologisch en functioneel te laten beoordelen
door internationaal ANCCE-jurylid/keurmeester
Agustín Aragon Dominguez. Ook worden de
laatste wijzigingen en regelementen van ANCCE
besproken.

Het programma zal er als volgt uitzien (indelin-
gen tijden onder voorbehoud):
Beide Clinic dagen bestaan uit twee dagdelen:
• Het ochtend gedeelte vanaf 9:00 uur wordt

volledig besteed aan het theoretische ge-
deelte waarin de ontwikkeling van het ras
PRE, de regelgeving met betrekking tot func-
tionele-morfologische competitie en de be-
oordeling van de conformatie uitgebreid
besproken zullen worden. Alle onderdelen
van het paard worden aan de hand van foto’s
en beeldmateriaal uitgebreid behandeld.
Hoofd, hals, schoft, schouder, rug, borst,
beenstand, croup, staart en verhouding
voor-midden-achterhand.

• In de middagpauze zal er een lunch ver-
zorgd worden.

• In het middaggedeelte vanaf 13:30 uur
gaan we uitgebreid aan de slag met de
praktische beoordeling. De paarden worden
individueel bekeken en beoordeeld.

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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