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Tot onze spijt moeten we melden dat de premiekeuring
2016 niet doorgaat vanwege een gebrek aan deelnemers.

Er hebben zich – na een verlenging van de inschrijftermijn
– slechts 33 deelnemende paarden ingeschreven, na 3
directe uitnodigingen van het stamboek, 1 directe uitnodi-
ging van de vereniging en diverse oproepen via facebook.
Na de oproep van de vereniging heeft zich 1 deelnemer
aangemeld en 2 hebben afgezegd.

Waarschijnlijk is ook het feit dat er 3 andere keuringen zijn
(1/7 Frankrijk – Beaucaire,   20/8 België  – Flemalle en op
16/9 Frankrijk – Parijs)  mede debet aan het feit dat de
buitenlandse inschrijvingen achter zijn gebleven.

In januari 2014 hebben we in goed overleg als vereniging
en stamboek besloten dat de ondergrens 50 deelnemende
paarden is. Dit aantal wordt bij lange niet gehaald. Daar-
naast is er slechts circa 1200 euro aan sponsorgeld bin-
nengehaald, dus ook de financiële kant laat een groot
tekort zien. Temeer groot daar er tegenwoordig twee
juryleden door ANCCE verplicht zijn gesteld, waardoor de
kosten hoger zijn geworden.

Het is uitermate jammer, maar we organiseren de keuring
voor de PRE fokkers en –bezitters en als daar te weinig
belangstelling voor deelname is, dan houdt het voor 2016
op.

www.pre-stamboek.nl

Premiekeuring 2016Evenementen data

● 7 aug, Horse & Outdoor, Almere

● 13-14 aug, WE oefenwedstrijd, Stuifzand

● 9 t/m 11 sept, Horse Event, Ermelo

● 6 nov, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

Uitgave Pura Pasion, edit augustus verlaat

Door vakantie van redactieleden en het laat
inleveren van artikelen zal de volgende editie
van de Pura Pasión later uitkomen dan gepland.
Wij hopen ons blad dat ons mooie verenigings-
blad in de 2e helft van augustus bij de leden op
de mat ligt.
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