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Nieuwsbrief
September 2015

● 11, 12 en 13 sept, Horse Event, Ermelo

● 19 en 20 sept, Premiekeuring, Heeze

● 24 en 25 okt, WE Kampioenschap, Pesse

● Oktober, Strandrit, Noordwijk (info volgt)

● November, Clinicdag, Vinkega (info volgt)

● 17-22 nov, Sicab, Sevilla, Spanje

● 17-30 dec, dressuurspektakel, Dalen

Evenementen data

Nog even en het is zover… Horse Event! Dit jaar op het
KNHS terrein te Ermelo. Ook de vereniging is erbij met
een stand en verschillende demonstraties.

Programma vereniging
Vrijdag
12.40 - 13.00 Fokkerijwereld
13.30 - 14.00 Bit piste
15.30 - 16.15 Fokkerijwereld

Zaterdag
10.30 - 11.15 Fokkerijwereld
13.30 - 14.00 Bit piste
16.10 - 16.30 Fokkerijwereld

Zondag
11.10 - 11.30 Fokkerijwereld
12.00 - 12.45 Fokkerijwereld
13.30 - 14.00 Bit piste

We zijn de gehele dag in de stand (fokkerijwereld) aan-
wezig en hopen wij jullie daar ook te ontmoeten voor
een hapje en een drankje.

Het volledige programma en de nieuwe plattegrond zijn
te vinden op de site van Horse Event.
www.horse-event.nl
Tot dan!

Horse Event
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PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Pura Pasión

De Pura Pasión ligt weer op de mat bij onze
leden. Wederom hebben wij er als redactie met
veel plezier aan gewerkt.

Toch kan het zijn dat er soms een foutje in
sluipt zoals een foute vermelding bij een foto.
Zo is het paard op de foto van pagina 9 waar
Robert van de Weetering op zit Entorado en is
het veulen Aristocratica op pagina 27 toch echt
van Renate van Beveren.

Het weekend van 19 en 20 september is de
internationale premiekeuring van de PRE te
Heeze.

Op vrijdag 18 september arriveren de paarden
voor een veterinaire keuring. Op 19 en 20 sep-
tember worden de paarden aan de hand (morfo-
logie) gepresenteerd en hengsten en ruinen
moeten vanaf 4 jaar ook onder het zadel
(functionaliteit) getoond worden.

Hopelijk zien wij jou als PRE liefhebber ook op dit
gezellige evenement!

Locatie: Manege Meulendijks
Strabrechtseheideweg 6, 5591 TZ  Heeze

Premiekeuring 2015

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

Hera en haar veulen Aristocratica van Renate van Beveren
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