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Evenementen data

Beste leden,

Nog heel even en dan is het weer tijd om de vereniging op
Horse Event te presenteren. In de laatste jaren is er hard
gewerkt om onze presentatie op dit prachtige event nog
groter, beter en professioneler te maken. Inmiddels ko-
men er maar liefst 13 verschillende combinaties demon-
straties voor ons rijden en 7 danseressen in Spaanse
jurken voor ons dansen. Met deze ruiters en danseressen
zijn wij maar liefst drie keer per dag in de Fokkerijwereld
en in de Bit piste vertegenwoordigt.

Demonstratietijden Vereniging van het Spaans paard;
Kom onze ruiters en danseressen aanmoedigen tijdens
drie demonstratietijden per dag in de Fokkerijwereld (niet
ver van onze stand) en in de spectaculaire Bit Piste van
Horse Event. We kijken er naar uit om veel leden langs de
rand te spotten:

Vrijdag: 13.30-14.00 als onderdeel van de Bit Rassen-
show in de Bit Piste
14.45-15.00 in de Fokkerijwereld
15.30-16.00 in het Rassendefilé van de Fokkerijwereld

Zaterdag: 12.45-13.00 in de Fokkerijwereld
13.30-14.00 als onderdeel van de Bit Rassenshow in de Bit
Piste
15.30-16.00 in het Rassendefilé van de Fokkerijwereld

Zondag: 11.35-11.55 in het Rassendefilé van de Fokkerij-
wereld
12.10-12.25 in de Fokkerijwereld
13.30-14.00 als onderdeel van de Bit Rassenshow in de Bit
Piste

We kijken er naar uit om samen met de leden hier zoals
altijd een mooi evenement van te maken.

Tot op Horse Event!

Hores Event 2016

● 9 t/m 11 sept, Horse Event, Ermelo

● 30 sept -2 okt, Nederlands kampioenschap

Working Equitation, Pesse
● 6 nov, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 10 en 11 dec. Clinic Stefano v Zuilen, Lunteren

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag Soeren
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 Pura Pasión

Het is ons als redactie helaas niet gelukt om ons
verenigingsblad “Pura Pasión”  in augustus bij de
leden te krijgen. Maar hij is naar de drukker en
ligt binnenkort bij de leden op de mat.

10 en 11 december Clinic Stefano van Zuilen

Omdat de clinic van november met Stefano van
Zuijlen, direct was volgeboekt, hebben we een
extra trainingsgelegenheid om mee te rijden bij
Stefano vóór de winterstop. (Januari en februari
zijn er geen clinics)
Dit zal zijn op zaterdag 10 en zondag 11 decem-
ber in Lunteren.
De lessen zijn 45 minuten en 1 op 1 , ze worden
met een geluidsset gegeven zodat je de training
duidelijk kunt volgen.
Je mag iemand meenemen, de hele dag kijken
naar andere combinaties en de koffie, thee en n
broodje zijn inbegrepen.
Meer info; info@stalparadiso.nl
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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

Nederlands Kampioenschap WE te Pesse

Vrijdag 30 september
09:00 uur Vetcheck WE2, WE3 en WE4
va 11:00 uur Dressuur WE2, WE3 en WE4
avond Runderwerk WE2, WE3 en WE4
17:30 uur Vetcheck Introductie en WE1

Zaterdag 1 oktober
va 08:30 Dressuur Introductie en WE1
middag Stijltrail WE2, WE3 en WE4
avond Feestavond

Zondag 2 oktober
08:30 uur Stijltrail Introductie en WE1
begin middag Prijsuitreiking Introductie en WE1
middag Speedtrail WE2, WE3 en WE4
Prijsuitreiking WE2, WE3 en WE4

Info; www.workingequitationholland.nl
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