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Nieuwsbrief
November 2017

3 t/m 5 nov. Enrique Cruces (Engelstalig)
(vh teamlid Spaanse team onder Jean Bemelmans, vh
directeur rijschool Ronda GP)

25 en 26 nov. Stefano van Zuijlen (Nederlandstalig)(vh
trainer/eigenaar Bert Den Uijl Undercover, meervoudig
GP, NK ruiter, vh docent Deurne)

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

Clinics te stal El Paradiso, LunterenEvenementen data

● 3 t/m 5 nov, clinic Enrique Cruces, Lunteren

● 14 t/m 18 nov, Sicab, Sevilla Spanje

● 19 nov, Clinic working equitation, Vledder

● 25 en 26 nov, clinic Stefano van Zuijlen,

    Lunteren
● 3 dec, Barokke wedstrijd, Zuidwolde

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 16 dec, Schriktraining KNHS, Ermelo

● 28 jan ‘18, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

● 18 feb ‘18, Barokke wedstrijd, Laag-Soeren

Van 14 t/m 19 november is er weer de Sicab in Sevilla,
Spanje. De grootste PRE evenement van de wereld. Met
premiekeuringen, wedstrijden, shows en heel veel stands.

Meer dan 1000 PRE’s komen uit meer dan 300 nationale
en internationale kuddes. Fokkers uit meer dan 60 landen.
Tijdens de viering worden 200.000 bezoekers verwacht.

Via http://www.sicab.tv/ kun je de keuring live volgen en
op ANCCE de uitslagen bekijken.

Sicab 2017
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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

Schriktraining KNHS te ErmeloClinic working equitation

De clinic wordt gegeven door Gemma Nienhuis.
Gemma rijdt vanaf haar zesde jaar en heeft paar-
den en combinaties opgeleid tot de klasse Z
dressuur. Vier jaar geleden kwam zij in aanraking
met de sport Working Equitation en heeft ze
inmiddels  prijzen behaald in de klasse 2 en 3 en
bij het koeien drijven.

In de clinic rijd je met 3 combinaties in 1 lesuur.
We proberen iedereen naar ervaring in te delen.

Wanneer: 19 november 2017
Waar: Stal de Vledderhoeve, Vledderweg 31 in
Vledder.
Kosten: € 25,- per deelnemer.

Opgave:
Miranda Ketelaar ketelmir@hotmail.com
Vermeld jou naam, jullie niveau
(recreatief/wedstrijdniveau) paard of pony.

Opgave t/m 8 november, vol=vol

Op zaterdag 16 december 2017 organiseert de
KNHS een schriktraining voor paarden en pony's
op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Die dag zijn er drie trainingen. Iedere training
duurt 1,5 uur en is alleen in stap. Per training is
plaats voor 8 personen. De training wordt gege-
ven door Stichting Het Paniekvrije Paard:
http://www.schriktraining.nl/

Locatie
De schriktraining is in de Beatrixhal op het
KNHS-centrum in Ermelo

Inschrijven
Inschrijven kan via een e-mail aan
accommodaties@knhs.nl met daarin je naam,
leeftijd, je KNHS-relatienummer. Zet er ook even
bij of je met een paard of pony komt.
De kosten zijn €35.-

https://www.knhs.nl/

Barokke wedstrijden

Op 10 december, 28 januari 2018 en 18 februari
2018 vinden deze weer plaats op Manege de
Spreng in Laag-Soeren.

Ook dit seizoen is er weer een “Overall” prijs te
winnen gesponsord door Pura Nobleza dus schrijf
je in voor alle wedstrijden!

Flyer wedstrijden Laag-Soeren pdf

Op 3 december vindt er ook een barokke wedstrijd
plaats in Zuidwolde.

Voor opgave van al deze wedstrijden kun je op
startlijsten terecht.
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