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Nieuwsbrief
Januari 2015

● 8 t/m 11 jan, clinic Enrique Cruces, Lunteren

● 20 t/m 25 jan, Paard 2015, Hardenberg

● 21 feb, Algemene ledenvergadering,

    Barneveld
● 1 mrt, Kür op muziek, Boxtel

● 29 mrt, Kür op muziek, Boxtel

● 12 april, Kür op muziek, Boxtel

● 3 mei LEDENDAG, Bunschoten

Evenementen data

Algemene ledenvergadering

Het is al bijna zaterdag 21 februari 2015: de datum voor
de Algemene Ledenvergadering 2015 van de Vereniging
van het Spaanse paard in Nederland. De ALV wordt
gehouden in restaurant De Babbel in Barneveld en vangt
aan om 16.00 uur. Vanaf 15.30 kunt u binnenlopen, en
na afloop van de vergadering is er een borrel met tapas!
Alle leden dienen zich van te voren aan te melden voor
de borrel in verband met het aantal te reserveren cou-
verts. Ook voor de vergadering is het prettig als we
ongeveer weten hoeveel personen zullen komen.

Daarom doen wij u het volgende verzoek:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om per email te laten
weten of u aanwezig zult zijn bij A: de ALV ? B: de borrel?
U kunt dit doen door een email te sturen naar
secretariaat@andalusier-vereniging.nl

Wij horen graag van u en kijken uit naar uw komst en
we hopen dat de borrel net zo gezellig wordt als vorig
jaar!

Het bestuur

Geachte Leden,
Jacqueline (algemeen bestuurslid), Frank (secretaris) en
Lucie (penningmeester) zullen in februari hun bestuurs-
functies beëindigen. Op dit moment neemt Laurens Kre-
mer tijdelijk de rol van penningmeester waar, tevens stelt
hij zich officieel kandidaat voor deze functie.

Wij zijn nu nog dringend op zoek naar kandidaten voor
de posten secretariaat en algemeen bestuurslid.
Wie wil ons dynamisch bestuur versterken en zo meewer-
ken aan de promotie van ons geweldige Spaanse paard.

Graag jullie reactie naar info@andalusier-vereniging.nl of
bel voor meer info met de voorzitter Berend Brouwer 06
19682838.

Nieuwe bestuursleden gezocht!
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Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

FACEBOOK

Wist je al dat wij ook een facebook pagina
hebben? Alle aankondigingen en eerste nieuw-
tjes zijn daar te vinden.

Dus LIKE ons op Facebook!
www.facebook.com/vvhspn

Meer Sevillanas!

Zoals een aantal van jullie al weten is er afgelo-
pen jaar een groep leden begonnen met dansles-
sen voor de Sevillana’s, dit was een enorm
succes en heeft uiteindelijk zoveel fanatisme
opgeleverd dat er een aantal dames zelfs al alle
4 de coplas kunnen dansen!

Inmiddels hebben we op de ledendag, Paarden
van de Zon én op Horse Event gedanst, en wat
waren wij trots en het publiek enthousiast. Tot
uit Spanje kwamen de complimenten en tot bijna
sentimenteel dat wíj hún dans zo wilden en
konden dansen. We kunnen ook daar trots op
zijn, en dat zijn we ook!!

Wij proberen nu de kennis van de lessen en de
passen van de Sevillana’s steeds beter te be-
heersen en gaan op regelmatige basis door met
oefenen, of in Lunteren, of bij Jorien in de
dansstudio in Deventer (ook een echte aanrader).

Nu willen wij in het nieuwe jaar een nieuwe
groep starten. Dit is voor de mensen die vorig
jaar vroegtijdig moesten afhaken, mensen die
weer aan het begin willen beginnen, maar na-
tuurlijk ook voor mensen die nieuw zijn!

De bedoeling is dan dat we de (vrijdag)avond
opsplitsen in twee groepen, groep 1 en groep 2.
De kosten zullen wederom 20,- per les bedragen
bij voldoende deelnemers. De vereniging geeft
een bijdrage van €5,- per les, p.p. (tot max. 10
lessen)

Ideeën!

- Weet u een evenement, clinic of barokke wed-
strijd welke nog niet vermeld is in de nieuws-
brief? Geef het dan door aan
info@andalusier-vereniging.nl

- Heeft u een idee, suggestie of wilt u zelf actief
meedenken of werken met de vereniging laat het
ons weten!

- Ook lezen en plaatsen wij graag verslagen en
belevenissen van b.v. een evenement of wed-
strijd waar u bent geweest.

Kortom… De vereniging is voor en door leden.

Sevillianas vervolg

Meld je aan via de mail bij info@stalparadiso.nl
of bel 06-13442575 (Ellen Schuthof)

Kom en doe mee en dans de Sevillana’s met
ons!!

*voor de duidelijkheid, het is niet verplicht om
kleding te kopen óf om optredens te verzorgen,
de lol is het allerbelangrijkst!
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Campeón del Concurso
Ganadería: Peso Roberto

M:76.125 M:

Subampeón del Concurso
Ganadería: Buena Suèrte
Beekbergen

Campeona del Concurso
Ganadería: Yeguada van
Hove

Subcampeona del Concurso
Ganadería: Petra Nölle

KAMPIOENEN PREMIEKEURING 2014

Campeón joven del Concurso
Ganadería: Susanne Hompes

Subcampeón joven del
Concurso
Ganadería: Buena Suèrte
Beekbergen

Campeona joven del
Concurso
Ganadería: Petra Nölle

Subcampeona joven del
Concurso
Ganadería: Yeguada van
Hove

Campeón del Funcionalidad
Ganadería: Yeguada Nordica

Subcampeón del Funcionalidad
Ganadería: Buena Suèrte
Beekbergen

Campeón joven de Mejores
Movimientos
Ganadería: Buena Suèrte
Beekbergen

Campeón adulto de Mejores
Movimientos
Ganadería: Yeguada Nordica

Campeón del mejor producto
criado en Hollanda
Ganadería: Woeste Hoeve

Keurmeester:
Higinio González Sánchez

Paard Sectie Morfologie Moviomentos Funcionalidad Totaal
Catavino LG 10 76.125 23.000 24.750 100.875
Cartujano de la Cruz 12 71.438 21.000 25.000 96.438
Querida S 11 76.000 20.000 X 96.000
Gitanilla-Cen 11 70.500 18.000 X 88.500
Fabuloso PM 6 17.250 22.500 X 98.750
Fontus 6 71.000 24.000 X 95.000
Limeña Bio 5 72.500 19.500 X 92.000
Lunera VH 5 72.000 18.000 X 90.000
Judio MP 12 65.063 23.000 25.500 90.563
Lorenzo WH 10 69.938 22.000 23.000 92.938

UITSLAGEN KAMPIOENEN PREMIEKEURING 2014



Winners never quit, quitters never win….

Op donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 Januari 2015 organiseren wij weer  trainingsdagen met
Grand Prix ruiter en instructeur Enrique Cruces.

Enrique is een uitermate vriendelijke trainer en instructeur voor zowel mens als paard, hij maakte deel uit van het
Spaans nationaal team onder Jean Bemelmans, hij trainde 3 jaar onder zijn supervisie en kwam oa uit met Keops
met de Spaanse selectie in de Grand Prix op het Chio in Aken.

Enrique was directeur van de Real Maestranza de Caballaria de
Ronda en is trainer van veel succesvolle paarden en ruiters.
Hij traint zowel warmbloeden als Spaanse en Portugese paarden is
rustig en houdt van de ontspanning in het paard. Ongeacht het
niveau en ras weet hij met heel veel geduld het paard lekker door
het lijf te krijgen en is daar scherp op, hij wil die ontspanning en
stabiliteit. Hij is duidelijk, spreekt vloeiend Engels en is erg goed te
volgen… bij problemen met de taal kunnen wij bij de les helpen,
geen enkel probleem.

We zijn heel blij dat we Enrique opnieuw in Lunteren bij stal El Paradiso mogen ontvangen om weer lekker te
trainen.

De kosten bedragen 110,- voor een training 1 op 1 (al opgewarmd) waarbij we er op toe zullen zien dat de
trainingen zoals altijd in alle rust verlopen en dat de combinaties alle gelegenheid krijgen om optimaal te trainen. .
Je zult in principe alleen met je eigen paard in de baan zijn.
Er bestaat eveneens een mogelijkheid om de trainingen bij te wonen als toeschouwer, de kosten hiervoor bedragen
25,- per dag pp (opgave kan per email) en het meenemen van 1 groom is toegestaan.

Voor meer informatie of opgave van deelname of aanwezigheid, kun je contact met ons opnemen.

Stal El Paradiso
info@stalparadiso.nl
06-13442575


