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Nieuwsbrief
Juni 2019

CCE 2019 30 augustus t/m 1 septemberEvenementen data

● 15 juni, Feria de Amsterdam, Amsterdam

● 18 aug, Barokke wedstrijd, Emmeloord

● 30 aug - 1 sept, Campeonato centro Europeo

del caballo Español 2019, Werkendam

● 13 t/m 15 sept, Horse Event, Vijfhuizen

● 21 sept, Barokke wedstrijd, Lunteren

Wij willen je graag uitnodigen om met je paard(en) deel
te nemen of een bezoek te brengen aan het weekend van
de 2de Campeonato Centro Europeo del caballo Español
(CCE); dit is de eerste editie op Nederlandse bodem
gehouden op de Selevia Hoeve in Werkendam.

Hier zullen tijdens deze keuring de mooiste PRE's te zien
zijn en dit alles uiteraard in Spaanse sferen!
Op zaterdag wordt er naast de premiekeuring een MCI-BE
dressuurwedstrijd georganiseerd waarbij tot met Grand
Prix (incl. Kür) gereden wordt en op zondag zal er een
Working Equitation wedstrijd, de Pura Nobleza Cup wor-
den verreden. De zaterdagavond staan er shows en de-
mo's op de agenda en het belooft een spektakel te worden
met special guest!
Er zijn diverse stands, leuke winkeltjes, een bar met
Spaanse delicatessen én in het hart van de stands een
Gin-Tonic & cava-bar. Het belooft een bijzonder weekend
te worden!

We verwachten PRE hengsten, merries en ruinen uit
Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en
Spanje en zij zullen voor het oog van een groot publiek
door officiële Spaanse juryleden worden beoordeeld op
uiterlijke schoonheid en bewegingskwaliteit.

Op onze website vindt u alle informatie om uw paard in te
schrijven, te adverteren of te sponsoren of als standhou-
der te komen.
www.verenigingspaanspaard.nl/premiekeuring
www.ancce-belgica.be

Hou ook onze Facebook pagina in de gaten voor de laatste
nieuwtjes!

Gratis toegang!

ism ANCCE-Belgica
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www.verenigingspaanspaard.nl

Email: info@verenigingspaanspaard.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Morfologie

We streven naar een grote deelname van PRE's
voor dit Concurso Morfológico Internacional
met paarden uit onder meer Nederland, België,
Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Uw paard kan meedoen in een van de rubrieken
voor hengsten, merries of ruinen. Bijgevoegd
vindt u de details voor deelname aan het CCE-
weekend en het inschrijfformulier:
Uitnodiging
Inschrijvingsformulier

Alle informatie en reglementen vindt u op onze
website of op de website van de ANCCE-Belgica.
De wedstrijd wordt georganiseerd volgens de
reglementen van ANCCE-Spanje, deze zijn te
raadplegen via de website in het Spaans en En-
gels. Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuur-
lijk altijd contact met ons opnemen.

Opgelet!
De inschrijvingen sluiten op 16 augustus!

Adverteren programmaboekje

Een gezamenlijke speciale uitgave van de Mos-
quero (ledenmagazine van ANCCE-Bélgica) en de
Pura Pasión (ledenmagazine van de VSPN) komt
begin augustus uit. Daarnaast komt in combinatie
met het programmaboekje een full colour A4
editie en deze wordt uitgegeven tijdens het eve-
nement. Indien u uw fokkerij of bedrijf onder de
aandacht wilt brengen via een advertentie kunt u
hierover alle informatie terugvinden in de spon-
sorsectie op onze website.

Sluitingsdatum advertentie 1 juli.
De tarieven zijn als volgt:
Advertentie A4: €125 (leden), €175 (niet-leden)
Advertentie A5: €80 (leden), €125 (niet-leden)
Advertentie A6: €50 (leden), €75 (niet-leden)
Advertentie achtercover: €250 (leden), €300 (niet-leden)
Advertentie binnencover: €200 (leden), €250 (niet-leden)

MCI-BE

De MCI-BE (Masters Cheval Iberique België)
vindt plaats op zaterdag. Voor de Nederlandse
ruiters is er de mogelijkheid om een oefenwed-
strijd te rijden met originele MCI proeven!
Mogelijkheid tot inschrijven en informatie:
www.mcib-mip.eu

Pura Nobleza Cup

De Working Equitation wedstrijd op zondag 1
september, de Pura Nobleza Cup wordt georgani-
seerd door Pura Nobleza, in samenwerking met
Flanders Working Equitation en is volgens de
regels van FITE.

Zowel FITE als WAWE ruiters kunnen deelnemen.

Informatie en inschrijven kan bij Danielle van
Bokhoven, email: info@puranobleza.com

Sponsorpaketten en VIP tafels

Op onze site vindt u alle informatie over de
sponsorpakketten en VIP tafels die wij aanbieden.

U kunt ook een sponsorpakket op maat laten
maken.

Voor meer informatie en opgave:
Sponsorpakketten
CCE@verenigingspaanspaard.nl
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