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Ruiterhuiscompetitie 2014
Zondag 19 januari aanstaande gaat de Ruiterhuiscompetitie 2014 van start. Ook dit jaar hebben we
een goed gevulde startlijst met ook een groot aantal Delflandruiters onder de deelnemers.
Voor een up-to-date startlijst verwijzen wij naar www.wedstrijdplatform.nl
De wedstrijd is zoals altijd goed te volgen, voor de klasse Z vanuit de wedstrijdbaan en voor de
overige rubrieken vanuit de kantine.
Het organiseren van deze competitie is absoluut onmogelijk zonder vrijwilligers. Voor zondag 19
januari hebben we alle benodigde vrijwilligers voor elkaar. Voor zondag 9 februari en zondag 2 maart
zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Mocht je een paar uur beschikbaar hebben, dan horen wij dat
graag. Meld je hiervoor bij Debby via secretariaat@delflandruiters.nl

Delflandruiters bij de Kringkampioenschappen winter 2013/2014
Gisteren is de kringfinale paarden dressuur van kring West
verreden op manege De Prinsenstad te Delft. Delflandruiters
Linda Kwanten (links op de foto) en Sandra ’t Mannetje (rechts op
de foto) hebben deelgenomen en hoe?! Beide dames zijn met
respectievelijk 2 2e plaatsen en een 1e plaats door de regiofinale
op 9 februari aanstaande op manege Chardon te Schipluiden.
Uiteraard feliciteren wij de dames met dit geweldige resultaat!

1 MAART A.S. IS DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE UITGAVE VAN DE CENTAUR, HEB JE
NOG IETS WAT JE GRAAG IN DE CENTAUR GEPLAATST ZOU ZIEN, MAIL HET DAN NAAR
CENTAUR@DELFLANDRUITERS.NL
SAMEN ZIJN WE, EN MAKEN WE, DE VERENIGING, HEB JE IDEEËN OF SUGGESTIES T.A.V. TE
ORGANISEREN ACTIVITEITEN, LAAT HET DE BESTUURSLEDEN WETEN!

PSV Delflandruiters: sinds 1950
Meer informatie: www.delflandruiters.nl
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Clinic Bewust Westrijd Rijden 21 februari 2014 en 22 maart 2014
21 februari as. organiseert PSV Delflandruiters een Bewust Wedstrijd
Rijden theorieavond in Wateringen en op 22 maart as. de bijbehorende
praktijkdag op trainingsstal De Hoeve.
Heb jij thuis altijd goede trainingen maar lukt het je niet ditzelfde resultaat
op wedstrijd neer te zetten? Dan leer jij tijdens deze clinic hoe jij je
prestatie op wedstrijd een boost kan geven! Tijdens de clinic is er ruime
aandacht voor het mentale aspect van paardrijden en niet alleen de
prestatie tijdens de proef of het rijden. Voorafgaande aan de clinic ontvang
je twee opdrachten die je thuis kunt voorbereiden. Tijdens de theorieavond worden deze
uitwerkingen besproken. De praktijkdag bestaat uit een proefgerichte training waarbij vooral wordt
ingegaan op je vooraf gestelde doelen en het mentale aspect van presteren. De overige deelnemers
observeren middels de concrete vooraf gegeven opdrachten. De clinic wordt aan het einde van de
dag afgesloten met een gezamenlijk (leer)moment. Deelname aan de praktijkdag betekent dan ook
dat je (bijna) de hele dag aanwezig bent.
Malene Nootenboom rijdt met haar eigen paarden in de klasse M2, ZZ Zwaar en MiddenTour. Verder
geeft Malene lessen en schrijft regelmatig columns over de wedstrijdsport. Zij is gespecialiseerd in
het geven van wedstrijdbegeleiding. Malene heeft haar ORUN diploma behaald en is nu bezig met
ORUN trainersopleiding (deel 4). Op de website www.bewustwedstrijdrijden.nl kun je meer
informatie vinden over Malene en over deze clinic.

Informatie Clinic
Datum en tijd:
Plaats:
Kosten:
Aantal deelnemers:

Sluitingsdatum:
Aanmelden:

Contactpersoon:

Vrijdagavond 21 februari 2014 & zaterdag 22 maart 2014
Theorieavond: Kerketuinenweg 8, Den Haag
Praktijkdag: Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk
Praktijk & Theorie: € 35,- voor leden PSV Delflandruiters, €50 voor niet-leden
Alleen Theorie: € 12,50 voor leden PSV Delflandruiters, €25,- voor niet-leden
Theorieavond 20 deelnemers, Praktijkdag 16 deelnemers. Je kunt niet aan de
praktijkdag deelnemen zonder deelname aan de theorieavond. Deelnemers aan
zowel theorieavond als praktijk hebben voorrang
Vrijdag 7 februari 2014 (Theorie) & Zaterdag 8 maart 2014 (Praktijk)
door een mail te sturen aan clinic@delflandruiters.nl o.v.v. naam ruiter, naam
paard, afstamming paard, niveau, mobiel nummer, of je lid bent van de
Delflandruiters en of je je inschrijft voor theorie of zowel theorie als praktijk
Jacqueline van den Berg; 06-23040830 clinic@delflandruiters.nl

Ook op deze clinic is het clinicreglement van de Delflandruiters van toepassing, zie:
http://www.delflandruiters.nl/modules/news/index.php?storytopic=11
PSV Delflandruiters: sinds 1950
Meer informatie: www.delflandruiters.nl
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Contributie 2014 & Digitaal versturen contributienota 2014
Zoals in de nieuwsbrief van november 2013 gemeld bedragen de kosten voor het lidmaatschap bij de
Delflandruiters en de KNHS (incl. het verplichte abonnement op Paard & Sport) voor 2014 € 75,00
per lid. Voor een elk volgend gezinslid op hetzelfde adres is de contributie € 42,50. Dit omdat het
abonnement op de 'Paard en Sport' alleen bij het eerste gezinslid in rekening wordt gebracht.
Hieronder is de opbouw van dit bedrag weergegeven. Tussen haakjes zijn de bedragen zoals die in
2013 golden vermeld.
€ 32,50 (was € 31,75) Maandblad “Paard en Sport”*
€ 17,75 (was € 17,00) afdracht lidmaatschap KNHS en
€ 24,75 (was € 26,25) lidmaatschap PSV Delflandruiters
Totaal € 75,00 (was ook € 75,00) per Delflandruiter per jaar.
* vanuit de KNHS is 1 abonnement per adres verplicht.
De kosten voor een eventuele startpas zijn hier niet bij inbegrepen. Ook deze gaat in 2014 iets
omhoog.
€ 79,00 (was € 78,25) voor een ongelimiteerde startpas per paard per jaar
€ 58,00 (was € 57,50) voor een gelimiteerde startpas paard(4 starts)
€ 58,00 (was € 57,50) voor een ongelimiteerde startpas per pony per jaar
€ 37,00 (was € 36,75) voor gelimiteerd startpas pony(4 starts)
In 2014 gaan we voor het eerst digitaal de contributienota’s versturen. Rond eind januari / begin
februari kunnen jullie je contributienota tegemoet zien, met uiteraard het vriendelijk verzoek om
voor tijdige betaling zorg te dragen. Wij hopen met het digitaal verzenden van deze nota’s een
bijdrage te doen aan het milieu en (verzend)kosten te besparen, met welk bespaard budget we voor
de vereniging weer andere leuke activiteiten kunnen organiseren.
Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2014
Om alvast in je agenda te plaatsen: De Algemene Ledenvergadering 2014 wordt dit jaar gehouden op
12 maart 2014, aanvang 20.00 uur
In een volgende nieuwsbrief versturen we de bijbehorende agenda en de notulen van de
ledenvergadering 2013.
Agenda activiteiten Delflandruiters:
Datum
19 januari 2014
9 februari 2014
21 februari 2014
1 maart 2014
2 maart 2014
12 maart 2014
22 maart 2014

Activiteit
Ruiterhuiscompetitie
Ruiterhuiscompetitie
Theorie clinic bewust wedstrijd rijden
Deadline Centaur
Finale Ruiterhuiscompetitie
Algemene Ledenvergadering 2014
Praktijk clinic bewust wedstrijd rijden
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Locatie
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Den Haag, Kerketuinenweg 8
centaur@delflandruiters.nl
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
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