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Nieuwsbrief
Augustus / September 2018

Campeonato 8 en 9 september 2018Evenementen data

● 23 t/m 26 aug, FITE European Championship

Working Equitation 2018, Eersel
● 2 sept, MCI Nationaal kampioenschap,

    Beuningen
● 8 en 9 sept, Campeonato centro Europeo del

caballo Español, Massenhoven, België

● 14 t/m 16 sept, Horse Event, EXPO

    Haarlemmermeer
● 10 nov, Nationaal kampioenschap Traditionele

Working Equitation  2018, Eersel

Het is bijna zover… de 1e Campeonato centro Europeo del
caballo Español in samenwerking met ANCCE-Belgica te
Massenhoven, België.

Je kunt je paard(en) inschrijven tot 24 augustus!
https://www.verenigingspaanspaard.nl/inschrijvingen

Dus schrijf je nu in!!!

Speciale aanbieding voor ruinen op de keuring van dit jaar!

Met ruinen kan niet meer gefokt worden, toch zien we ze
graag op onze keuring!

Met een ruin kunt u onder andere de kwaliteiten van het
nageslacht van zijn ouders tonen, daardoor zijn ruinen
zeker van waarde op een keuring! Maar wellicht heeft u
gewoon een super goede ruin als gebruikspaard en wilt u
deze graag laten zien. Ook dan bent u van harte welkom.

Ruinen kunnen uiteraard niet meedoen aan de grote
fokkersprijzen, maar hebben een rubriek voor zichzelf.
De ruinen mogen dan ook voor lagere prijzen meedoen
aan de keuring.

-Ruinen 1ste paard €120-, 2de paard €110,-vanaf 3de
paard €75,- voor leden van ANCCE-Bélgica & Nederlandse
Vereniging v/h Spaanse paard.
- Ruinen 1ste paard €140,- 2de paard €130,– vanaf 3de
paard €90 voor niet-leden van ANCCE-Bélgica &
Nederlandse Vereniging v/h Spaanse paard.

De prijzen zijn inclusief stalling van vrijdagmiddag t/m
zondagavond.

Ruinen op de Campeonato 2018
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Show menu zaterdag 8 septemberVrijwilligers Campeonato 2018

Voor de 1e Campeonato centro
Europeo del caballo Español in
het weekend van 7, 8 en 9 sep-
tember zijn we nog op zoek naar
vrijwilligers om dit grootse evene-
ment in goede banen te leiden.

Je kunt hierbij denken aan parkeerwachten, bar
werkzaamheden, serveren aan de VIP tafels, stal
managers, ring-meesters etc.

Aangezien het evenement in Massenhoven, België
wordt gehouden is het spreken, naast Nederlands,
van Frans en/of Engels een pré.

Lijkt het je leuk om aan dit prachtige evenement
mee te helpen geef je dan snel op!

Voor meer informatie en opgave;
info@verenigingspaanspaard.nl

Wacht niet langer want de inschrijvingen komen
vlot binnen voor het verorberen van deze heerlij-
ke paella, vers bereid ter plaatse en speciaal voor
u gemaakt!

Inschrijven kan tot 1 september.

De volledige menu bestaat uit een tapasbord
“jamon, queso, chorizo y tortilla” gevolgd door de
paella y un postre (dessert)… dit alles voor 22 €
voor de leden en 27€ voor niet-leden.

OPGELET uw reservering is pas geldig na betaling
op rekening BE05 4590 0932 3175 (BIC: KRED-
BEBB) met mededeling „diner + aantal personen”.

info@ancce-belgica.be

Masterclass Rafael Soto tijdens de Campeonato

Rafael heeft naam gemaakt door 3x op de Olym-
pische spelen voor Spanje (met een P.R.E.) uit te
komen, als hoofdtrainer en ruiter van de Konink-
lijke Rijschool te Jerez de la Frontera en als
voormalig coach van de Spaanse dressuur-equipe.

Zaterdagavond 8 september worden er 4 combi-
naties getraind in de hoofdpiste. 2 dressuurcombi-
naties en 2 Doma Vaquera combinaties.
Op zondagvoormiddag 9 september zijn er 4
privélessen.

Inschrijven is niet meer mogelijk. Gratis toegang.

Het programma van onze avondshow dat volledig
gratis aan jullie wordt aangeboden, is bekend!
Dit jaar zal het weer een spektakel zijn met
prachtige paarden die voorgesteld worden in dres-
suur, vrijheidsdressuur, tot zelfs springen, …
danseressen, zangers, … alles zal worden gedaan
om van deze avond een succes te maken.

Daarnaast zal er ook een ereronde plaatsvinden
voor de winnaars van de MCI-BE dressuurwed-
strijd die door de dag heeft plaatsgevonden.

Het wordt zonder twijfel een spetterende avond!
Dank aan alle ruiters & artiesten voor hun deelna-
me aan ons evenement !

Show avond zaterdag 8 september
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Reglementen Campeonato 2018

Download het volledige reglement 2018 hier:
Engels / Spaans

Belangrijke opmerkingen

Algemeen

* Overeenkomstig het Wedstrijdreglement mogen
de Rubrieken 1 en 2 (de jaarlingen) niet mee-
dingen naar de Speciale Prijzen
«Jeugdkampioen(e)» en
«Reserve Jeugdkampioen(e)» van de wedstrijd.
* De paarden die deelnemen aan de Rubrieken 9,
10, 11, 12 en 13 moeten APTO goedgekeurd zijn.
*Belangrijke wijziging in het reglement sinds 2013:
de verplichting dat volwassen merries een veulen
moeten gehad hebben of drachtig zijn valt weg.
* Er is een Rubriek 15 (Ruinen), maar deze zal
enkel plaats vinden tijdens de wedstrijd wanneer
er minimaal 4 paarden aan deelnemen. Zij telt niet
mee voor de Speciale Prijzen. De
functionaliteitsproef is eveneens verplicht voor
deze Rubriek. ANCCE-Bélgica maakt voor deze
rubriek een uitzondering op het reglement van
ANCCE-España, waardoor ruinen niet APTO
goedgekeurd dienen te zijn voor deel te kunnen
nemen aan de morfologiewedstrijden in België.
Opgelet: enkel die ruinen die in orde zijn met het
reglement van ANCCE, dus APTO goedgekeurd
zijn, kunnen zich selecteren voor de SICAB.

Vervolg Reglementen Campeonato 2018

Presentatie aan de hand

* Nieuw vanaf 2018: enkel de voorbrenger mag in
de piste met het paard, er mag geen tweede
persoon meer mee om achter het paard te gaan of
het paard op te jagen.
* Jaarlingen (secties 1 en 2), tweejarigen (secties
3 en 4) en driejarigen (secties 5 en 6) dienen net
als de volwassen paarden in de drie gangen
voorgesteld te worden. (Artikel 75 van het
reglement)
* Aan alle deelnemers aan de morfologiewedstrijd:
het ZWART verven van de hoeven is verboden!
(Artikel 35 van het reglement)
* Het is verboden bij het voorbrengen aan de hand
een zweep te gebruiken langer dan 1,80m. Enkel
bij het voorstellen van een cobra mag deze langer
zijn. (Artikel 35 van het reglement)

https://www.verenigingspaanspaard.nl/reglement

Reservering boxen

Opgelet! Het aantal boxen dat ter beschikking
wordt gesteld tijdens het weekend van 8 & 9
september in Massenhoven zijn beperkt.

Daarom is het belangrijk dat als je een
(materialen)box wenst, als je meedoet aan de
dressuurwedstrijd georganiseerd door de MCI op
zaterdag of aan de Working Equitation-wedstrijd
op zondag, je dit tijdig doorgeeft per mail
info@ancce-belgica.be

https://www.ancce.es/_docs/documentos/2018/Morfologicos/reglamento_ingles.pdf?utm_source=%28Asociaciones+ING%29+Associations+-+ANCCE+Communique&utm_campaign=2bc01a28de-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_5af6ba3144-2bc01a28de-74512617
https://www.ancce.es/competition/conformation/rules-and-regulations
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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

MCI Nationaal kampioenschap Nederland 2018Horse Event 2018

De oplettende lezer heeft natuurlijk al gelezen over
de nieuwe opzet van Horse Event waarover inmid-
dels steeds meer zaken bij ons bekend zijn gewor-
den. Natuurlijk kan de Spaanse passie op Horse
Event niet ontbreken en zo heeft de organisatie
van Horse Event ook meerdere keren duidelijk
gemaakt aan ons dat ze demo’s van de Spaanse
vereniging ook in de nieuwe opzet niet willen
missen. Daarom krijgen wij als een van de weinige
stamboeken ook gewoon demo tijden van Horse
Event en dat maar liefst 15 min per dag. Hiervoor
heeft Horse Event ons wel gevraagd om bij de
invulling van het programma op kwaliteit te letten
en hier dus ook ervaren ruiters voor te regelen.
Daarom zijn er dit jaar heel gericht mensen bena-
dert en gevraagd om bij Horse Event een rol te
spelen. Het karakter van Horse Event gaat door de
nieuwe opzet naar ons gevoel echt wel veranderen
en is het van een ‘gezellig- mee-doe-dag voor
iedereen een beetje aan het ontwikkelen naar een
professionele beurs. Hier valt natuurlijk het een of
ander voor en tegen voor te zeggen.

Voor Ellen en Annika – als organisatie van Horse
Event- blijft dit natuurlijk ook lastig om hier weer
met nieuwe ideeën en ook nieuwe energie mee om
te gaan. We gaan in ieder geval dit jaar goed kijken
wat Horse Event voor de vereniging oplevert en
ook goed kijken of dit verder een actie moet blijven
om ons geld aan uit te geven. Wat wij wel vinden
is dat het Spaanse Paard als sport en recreatie-
paard niet mag ontbreken op een evenement zoals
Horse Event als grootste outdoorbeurs met een
bezoekersaantal inmiddels van boven de 45.000 en
dat is eigenlijk ons grootste motivatie- de presen-
tatie en promotie van het ras.
Natuurlijk is het jammer dat hierdoor minder ver-
schillende ruiters aan de beurt komen om deel te
nemen maar eigenlijk is dat nooit helemaal in
beginsel de bedoeling geweest, maar zo gegroeid
Maar vrees niet, er is nog voldoende ruimte om
leden erbij te betrekken bijvoorbeeld als beman-
ning van de stand of als hulp voor de ruiters.

Heb je zin om mee te doen dan mag je altijd een
mailtje sturen naar Annika Rettig
AnnikaRettigmsc@gmail.com.
Over de precieze invulling en de demo tijden van
Horse Event gaan we jullie in de komende nieuws-
brief nog meer informatie geven.

Op 2 september wordt het eerste MCI-NL Natio-
naal kampioenschap georganiseerd.
Het NK zal op Hippisch Centrum La Grande in
Beuningen (GLD) plaatsvinden.
Verlengde Reekstraat 1, 6642 KM Beuningen

Verder wat leuke weetjes:

* VIP: Er zijn verschillende mogelijkheden om
deze dag als VIP bezoeker te beleven. Voor meer
info mail naar info@mci-nl.club
* Strodorp: Er zal een strodorp aanwezig zijn.Ben
of ken je geïnteresseerde voor een stand? Mail
dan naar info@mci-nl.club
* Show's en demo's: Naast het NK zal de dag
verder worden gevuld met Show's en demo's. Wie
en wat? Houd onze Facebook pagina de gaten!

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en
hebben er super veel zin in! Nog niet gekwalifi-
ceerd maar wel enthousiast?

Bekijk de kwalificatieprocedures en onze agenda
op de website: www.mci-nl.club en vraag je MCI
Deelnemerspas aan.
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