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Voor komend jaar heeft het stamboek de vereniging ge-
vraagd de Premie keuring te organiseren.
Dit omdat het stamboek te maken heeft met te weinig
mankracht ivm ziektes.
Wij nemen de organisatie op ons met ondersteuning van
het stamboek met betrekking tot stamboek zaken.
Gevolg is dat wij ook het financiële risico nemen,dit is
voorgelegd aan de ALV en hier werd door de leden una-
niem mee ingestemd. We hebben een centrale locatie
gevonden met meerdere binnen pistes.

Wij halen hiermee een pracht evenement binnen maar
ook heel veel werk,wij kunnen hier voor veel vrijwilligers
gebruiken .
10 maart is er overleg met het stamboek en wij zullen
jullie op de hoogte houden,

Met vriendelijke groet,
het bestuur

PremiekeuringEvenementen data

● 5 mrt, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 25 en 26 mrt, Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 2 april, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 20 t/m 24 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 7 mei, Barokke wedstrijd, Boxtel

● 19 t/m 21 mei, Apto, verschillende locaties

● 28 mei, Dag van het Iberische paard, Ermelo

● 11 juni, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

De Apto keuring 2017 (basiskeuring voor de fokkerij) zal
gehouden worden in het weekend van 19-20-21 mei.
Eigenaren kunnen vanaf nu de paarden inschrijven.

10 dagen voor de keuring wordt bekend gemaakt waar en
hoe laat men zich moet melden met zijn of haar paard. Wij
proberen de reisafstand voor u en uw paard zo kort
mogelijk te houden op basis van de postcode waar uw
paard vandaan moet komen. We proberen de route zo
efficiënt mogelijk in te delen, maar het is niet mogelijk om
bij iedereen aan huis te komen.

www.pre-stamboek.nl/-pre-aanvragen/206-apto-keuring

Apto keuring

http://www.pre-stamboek.nl/-pre-aanvragen/206-apto-keuring-/
http://www.pre-stamboek.nl/-pre-aanvragen/206-apto-keuring-/
mailto:info@andalusier-vereniging.nl
mailto:info@andalusier-vereniging.nl
mailto:secretariaat@andalusier-vereniging.nl


VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND

www.andalusier-vereniging.nl | info@andalusier-vereniging.nl | www.facebook.com/vvhspn

Aanlevering kopij Pura Pasión

HSV St-Martinus in Boxtel organiseert samen met
de vereniging van het Spaanse paard Nederland
een drietal Barokke wedstrijden!
Leden van de Spaanse vereniging krijgen 5 euro
korting op 1 proef. Dus schrijf je snel in!

Data: 5 maart, 2 april en 7 mei 2017.
Locatie: Manege De Langspier
Molenwijkseweg 5
5282 KA BOXTEL

Inschrijven: Mijn KNHS
Inschrijven Startersklasse:
info@yeguada-nordica.nl

www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.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

Feria de Amsterdam 2017

Leden van de vereniging van het Spaanse paard
Nederland mogen met korting naar de Feria!!
Kaartverkoop start 1 maart.
Leden graag het gewenste aantal mailen naar:
feriatickets@gmail.com met vermelding van hun
lidnummer. Er zijn 50 kaarten beschikbaar.

https://www.facebook.com/FeriaDeAmsterdam

Gezocht:TIPS

Je kunt jou tip nog tot 10 maart insturen!!

Voor een artikel in onze volgende Pura Pasión zijn
we op zoek naar tips om het wit van je paard dan
ook echt WIT te krijgen.

Heb jij de gouden (of eigenlijk de WITTE tip)  en
wil je die met ons delen… stuur dan je reactie op
naar info@andalusier-vereniging.nl
T.a.v Pura Pasión
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