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Nieuwsbrief
November 2015

7 en 8 nov, Paard & Koets, Ermelo
14 en 15 nov, Clinic Joanna do Vale,
Beekbergen
17 t/m 22 nov, Sicab, Sevilla, Spanje
21 en 22 nov, Apassionata, Rotterdam
29 nov, Clinicdag, Vinkega
27 t/m 30 dec, dressuurspektakel, Dalen

Evenementen data

Op 29 november zal er weer een clinicdag noord, van de
Vereniging van het Spaanse paard plaatsvinden.

U kunt zich opgeven voor; dressuurlessen bij Noor Tan-
ger, lange teugel les bij Piet Bakker , werken aan de hand
of dubbele longe bij Patrick Molenaar en Doma Vaquera
of hulp bij opleiden jonge paarden bij Mieke Hylkema.

De lessen kosten voor leden 15,00  voor een privéles, of
7,50 voor een duo les. Wanneer er plek over blijft mogen
er ook niet leden met een Spaans paard meedoen voor
37,50 per priveles of 20,- per duo les, maar leden gaan
voor.
Kijken is voor iedereen gratis!!

Deze dag wordt gehouden op;
Paardensportcentrum de Zuidstroom, waar 2 binnenbak-
ken zijn afgehuurd door de vereniging, welke naast
elkaar liggen, zodat ook voor kijkers alles te zien is.
Het adres is:
Noordwolderweg 15, 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.

Met vriendelijke groet, Cyrina van Beveren

Activiteiten coördinator noord Nederland Vereniging van
het Spaanse paard

Clinicdag noord!
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Contact gegevens

Aanlevering kopij Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
10 november 2015 is de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de volgende editie van
ons verenigingsblad Pura Pasión.
Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het
eventueel met foto’s naar
info@andalusier-vereniging.nl

Wij zijn erg blij de kans te hebben om Joana
Serra Lopes do Vale 3 keer per jaar naar Neder-
land te kunnen halen om te trainen. Dit gezien
de opvolging van de training. Op 14 en 15
november 2015 wordt de eerste clinic gehouden
bij het Riant Equestrian Centre te Beekbergen.
Deze accommodatie heeft ook een schitterend
restaurant/kantine waar u heerlijk kunt eten en
goed zicht heeft op de bak.

De kosten bedragen € 110,- voor een uur trai-
ning, de warming- up ook onder het toezicht van
Joana. Voor leden van de vereniging geld een
korting van 20,- per deelnemer.
Er is ook de mogelijkheid de trainingen bij te
wonen als toeschouwer, hier worden geen kos-
ten voor gerekend.

Voor meer informatie of opgave van deelname,
kunt u contact met ons opnemen met:
Stal Buena Suerte per email info@andalusiers.nu
of via 06-20250516.

Clinic Joanna Serra Lopes do Vale

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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