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Nieuwsbrief
Februari 2016

● 25 t/m 5 feb/mrt, Paard 2016, Hardenberg

● 26 t/m 28 feb, Flanders Horse Expo, Gent,

België
● 12 mrt, ALV, Apeldoorn

● 1 t/m 4 april, Clinic Rafael Soto, Lunteren

● 7 mei, Barokke Paardendag, Damwoude

● 15-16 mei, Clinic Bruno Rodriques da Silva,

Lunteren
● 22 mei, Paarden van de Zon, Ermelo

Evenementen data

Geachte verenigingslid,
U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van het
Spaanse paard in Nederland.

Na afloop van de vergadering is er een borrel met tapas!

Vergeet niet de mail (leden) te beantwoorden vóór 12
februari om te laten weten of u wel of niet aanwezig zult
zijn bij de ALV en de borrel met tapas?

Het bestuur

12 maart Algemene ledenvergadering

Download folder Flanders Horse Expo

Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 en maandagmorgen 4
april zijn er weer trainingen met zo ongeveer de meest
gepassioneerde bondscoach ter wereld! Rafael Soto, zelf
bekend van de Real Escuela del Arte Equestre uit Jerez,
de Olympische spelen met de onvergetelijke en ontroe-
rende samenwerking met Invasor en nu als bondscoach
van Spanje!

Helaas is de clinic na een recordtijd al vol maar er kan
nog voor een reservelijst opgegeven worden  of als je als
toeschouwer wilt langs komen.

Info en opgave: info@stalparadiso.nl

Clinic Rafael Soto

http://www.flanders-horse-expo.be/pdf/Flanders%20Horse%20Expo%20portfolio.pdf
mailto:info@stalparadiso.nl
mailto:info@andalusier-vereniging.nl
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7 mei Barokke Paardendag

We verwachten dat het weer een mooie, gezel-
lige en leerzame dag gaat worden met o.a.
shows, workshops, demonstraties, clinics, stro-
dorp enz.

Voor de barokkepaardendag is de organisatie
van deze dag op zoek naar mooie, originele,
spetterende, indrukwekkende en spectaculaire
shows met natuurlijk een barok paard(en)
Denk je dat je zo'n show kan laten zien en wil je
graag een keer in the picture rijden meld dan
aan d.m.v. een mail.
Alleen of een viertal, showteam… iedereen kan
zich aanmelden als je maar wel wat kunt laten
zien.

Wil je graag met je stand in ons gezellige stro-
dorp staan? Dat kan uiteraard!
De kosten hiervan zijn €12.50 met eigen stand
en € 27.50 met een stand van ons.

barokkepaardendag@hotmail.com
www.barokkepaardendag.nl

Voor ons verenigingsblad “Pura Pasión, Spaans
temperament” zijn wij altijd op zoek naar leuke
en interessante verhalen. Dat kunnen eigen
belevenissen zijn, interviews, artikelen welke
interessant zijn voor (pre) paardenmensen.

Denk aan: zelf frontriemen of touwhalsters ma-
ken. Hoefijzers versieren of tot een nieuw pro-
duct maken (laarzenhouder, kapstok bv), glas in
lood, hoofdstellen versieren voor shows.
Huis-tuin-keuken middeltjes maken als poetspro-
dukt of lekkernij.

Maak jezelf iets leuks en wil je het met ons
delen, neem dan contact op met de redactie. Wij
kunnen eventueel een redacteur/fotograaf stu-
ren om het geheel tot een artikel te maken.

info@andalusier-vereniging.nl
t.a.v. Redactie Pura Pasión

Oproep: artikelen Pura Pasión
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www.andalusier-vereniging.nl

Email: info@andalusier-vereniging.nl

PRE stamboek NL:
www.pre-stamboek.nl

Contact gegevens

Apto keuring

20, 21 en 22 mei wordt de Apto keuring (1e
fokgeschiktheids keuring) gehouden. Voor deze
keuring wordt door LGANNCCE een Spaanse
dierenarts gestuurd. U kunt vanaf heden inschrij-
ven voor deze Apto keuring.

Dit kan voor paarden die op de datum van
keuring 3 jaar zijn. Er is geen maximale leeftijd.
Waar en hoe laat de keuring is, is geheel afhan-
kelijk van de inschrijvingen. Als wij eenmaal alles
binnen hebben zal bepaald worden waar wij naar
toe zullen komen. Wij proberen er voor te zorgen
dat men niet al te ver moet rijden met de paarden.

Info en opgave:
www.pre-stamboek.nl/nieuws-/agenda

Bruno Rodrigues da Silva komt naar Lunteren om
op zondag 15 en maandag 16 mei (Pinksteren)
twee dagen trainingen te geven. We zijn weer
super blij dat deze paardenman pur sang met
ons wil komen werken! Deze gepassioneerde
Portugese trainer en ruiter, traint Iberische- en
warmbloedpaarden tot het hoogste niveau, in
Nederland o.a. bekend als trainer van de succes-
volle Grand Prix amazone Hester Bischot.

Tot in de kleinste details wordt er met de paar-
den gewerkt, serieus, precies en met respect.
De lessen kosten 110,- en zijn 1 op 1 privé, hij
spreekt vloeiend en vlot Engels. (voor leden van
de Vereniging van het Spaans Paard proberen
we een regeling te treffen met een voordeel,
vooralsnog is dit nog niet geregeld).
Het is mogelijk een training met box te huren
indien een paard overnacht (totaal 130,- p/d)

Wat zijn we trots en bevoorrecht met zulke
mensen te mogen werken! En Hester, bedankt!

Info en opgave: info@stalparadiso.nl

Clinic Bruna Rodriques da Silva

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
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