
VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND

www.andalusier-vereniging.nl | info@andalusier-vereniging.nl | www.facebook.com/vvhspn

Nieuwsbrief
Oktober 2016

Evenementen data

WINNERS NEVER QUIT, QUITTERS NEVER WIN !!

Het is weer bijna zo ver… op 22 en 23 oktober komt
Enrique Cruces weer als gasttrainer naar Lunteren. De
trainingsplekken zijn vol, maar je kunt wel komen kijken
als toeschouwer als je wilt. De prijs is 25,- inclusief koffie,
thee en lunch en je kunt de hele dag aanwezig zijn.
Stuur een e-mail als je wilt langskomen.
info@stalparadiso.nl

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in...!!

Clinic Enrique Cruces

● 15 okt, Oefenclinic barokke wedstrijd, Laag-

Soeren
● 22-23 okt, Clinic Enrique Cruces, Lunteren

● 23 okt, Bijzondere buitenrit, Dalerveen

● 6 nov, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

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

● 10 dec, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 19 jan 2017, Barokke wedstrijd, Laag Soeren

● 11 juni 2017, Open Dag Vereniging, Nieuwe

    Heuvel te Lunteren

Proefgerichte clinic van 20 minuten door Gaby Vege-
lin. Zij is al 20 jaar actief in de paarden en heeft al
verschillende paarden in de Z2 dressuur en de ZZ licht
uitgebracht.

15 oktober 2016
Manege : De Spreng, Priesnitzlaan 17, 6957 DD
Laag Soeren
Bedrag : € 30 voor 20 minuten

Opgeven via : welmoed@fit-well.nl

Oefenclinic Barokke wedstrijd

Bijzondere Buitenrit... 23 oktober te Dalerveen door
Stidal ruiters.

GRATIS deelname voor leden van de vereniging!

Opgave bij Cyrina van Beveren;
cbeveren@hotmail.com

Bijzondere Buitenrit
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 Pura Pasión

Aanlevering kopij volgende Pura Pasión!
1 november 2016 is de sluitingsdatum voor het
aanleveren van kopij voor de volgende editie van
ons verenigingsblad Pura Pasión.

Wij lezen en plaatsen graag verslagen en beleve-
nissen van b.v. een evenement of wedstrijd waar
u bent geweest. Dus heeft u iets leuks, grappigs
of moois meegemaakt met uw paard, schroom
niet om in de pen te klimmen en stuur het
eventueel met foto’s naar;
info@andalusier-vereniging.nl

Adverteren in ons verenigingsblad Pura Pasión?
Kijk gauw op onze website.
http://www.andalusier
vereniging.nl/adverteren.html

Clinic Stefano van Zuilen

De clinics zullen zijn op zaterdag 10 en zondag 11
december 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
een broodje zijn inbegrepen.
Meer info; info@stalparadiso.nl

www.andalusier-vereniging.nl

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

11 juni 2017 Open Dag Vereniging

Noteer alvast in je agenda… 11 juni 2017!
Open Dag vereniging van het Spaanse Paard
Nederland.

Het bestuur en de commissies zijn al flink aan
het brainstormen om voor iedereen, maar zeker
ook voor haar leden, een leuke dag te organise-
ren. Aangezien iedereen van harte welkom is
hebben we het omgedoopt tot “Open Dag”!

Het zal ook aankomend jaar weer bij de
“Nieuwe Heuvel” in Lunteren gehouden worden.

PURA PASIÓNSpaans Temperament
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