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Nieuwsbrief
Maart 2018

Aanlevering kopij Pura PasiónEvenementen data

● 11 mrt, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 31 mrt t/m 1 apr, Clinic Stefano van Zuijlen,

        Lunteren
● 15 apr, Clinicdag Noord, Vinkega

● 18 t/m 22 apr, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 7 juli, Feria de Amsterdam, Amsteram

● 8 en 9 Sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Antwerpen, België

● 14 t/m 16 Sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 maart 2018 is de sluitingsdatum voor het aanleveren
van kopij voor de volgende editie van ons verenigingsblad
Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en belevenissen
van b.v. een evenement of wedstrijd waar u bent ge-
weest. Dus heeft u iets leuks, grappigs of moois meege-
maakt met uw paard, schroom niet om in de pen te
klimmen en stuur het eventueel met foto’s naar
info@verenigingspaanspaard.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze webstite.
http://www.verenigingspaanspaard.nl

Clinics stal El Paradiso, Lunteren

31 maart en 1 april Stefano van Zuijlen
Grand Prix ruiter, deelnemer NK, instructeur vh Deurne,
voormalig trainer van Undercover (vm eig. Bert Den
Uijl) t/m GP.

18 t/m 22 april Rafael Soto
Grand Prix, 3 x Olympische spelen, ruiter/trainer ko-
ninklijke rijschool Jerez, bondscoach van Spanje.

Inmiddels zitten de clinis vol maar je kunt je nog opge-
ven voor de reservelijst. Wil je graag komen kijken, dan
kan dat door je aan te melden via de mail. Hier zitten
wel kosten aan verbonden.

Opgave reservelijst en info via:
info@stalparadiso.nl Ellen Schuthof
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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

Clinicdag Noord, Vinkega

In verband met de aanhoudende vorst waardoor
vele (binnen)rijbanen zijn bevroren en deelne-
mers niet kunnen trainen is de clinicdag verplaatst
van 4 maart naar 15 april!

U kunt zich opgeven voor; dressuurlessen bij
Noor Tanger , Chawwa Visser of Patrick
Molenaar. Ook kan je kiezen voor werken aan de
hand bij Patrick Molenaar.

De lessen kosten voor leden € 27,50 voor een
privé les van 45 minuten. Werken aan de hand
kan ook in 2 tallen indien gewenst, de kosten
daarvoor bedragen € 17,50.

Wanneer er plek over blijft mogen er ook niet
leden met een Spaans paard meedoen voor €
40,- per privé les of € 25,- per duo les, maar
leden gaan voor.

Kijken is voor iedereen gratis!!

Deze dag wordt gehouden op;
Paardensportcentrum de Zuidstroom, waar 2
binnenbakken zijn afgehuurd door de vereniging,
welke naast elkaar liggen, zodat ook voor kijkers
alles te zien is.

Het adres is:
Noordwolderweg 8a
8393 RC Vinkega
Telefoon : (0561)- 43 14 43
Website : www.dezuidstroomvinkega.nl

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar
Cyrina van Beveren; cbeveren@hotmail.com

Uiteraard zijn leden die niet in het noorden van
het land wonen ook welkom.
Geef in je mail aan welke les(sen) je wilt volgen
en of je een privé of een duo les wilt.
Er zijn stallen te huur op het centrum en u kunt
mee-eten met een lekkere lunch. Een stal kost
€ 10,- en de lunch € 11,- .
Wilt u een stal of een lunch, geef dit dan tevens
door.

Voor onze evenementen zijn we altijd op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden om het
evenement tot een groot succes te maken.
Helpende handjes zijn daarbij heel hard nodig!!

Het kan gaan om te helpen bij het secretariaat,
ringmeester, bemanning van onze stand, op- en
afbouwen van de stand, stalmeester, parkeer-
wachter… om zo maar een paar dingen op te
noemen.

Zonder vrijwilligers is het haast onmogelijk om
een evenement te organiseren en doen wij dus
dringende een oproep tot onze leden. Help de
vereniging tijdens evenementen en geef je op
als vrijwilliger via info@verenigingspaanspaard.nl

Helpende
handjes
gezocht!
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