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Ruiterhuiscompetitie 2014
Zondag 9 februari aanstaande is alweer de 2e wedstrijd van de Ruiterhuiscompetitie 2014.
Een up-to-date startlijst kan je vinden op www.wedstrijdplatform.nl
Het organiseren van deze competitie is absoluut onmogelijk zonder vrijwilligers. Voor 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 Regiokampioenschappen winter 2013/2014
Delflandruiters Linda Kwanten en Sandra ’t Mannetje nemen a.s. weekend deel aan de regiofinale op
manege Chardon te Schipluiden. Kijk voor de starttijden op www.knhszuidholland.nl.
Ook Shanika de Bruijn mag als kringkampioene in de klasse L2 pony’s deelnemen aan de
regiokampioenschappen. Deze worden gehouden op 16 februari aanstaande op manege De
Prinsestad te Delft
De regiokampioenschappen springen worden gehouden op 2 maart 2014 op Manege Middenhof te
Maassluis voor de paarden en op 9 maart 2014 op Manege De Prinsestad te Delft voor de pony’s. Dit
zijn beide wedstrijden met een vrije inschrijving. Mocht je willen deelnemen, stuur dan je
inschrijfformulier naar h.richardson@knhszuidholland.nl
Uiteraard wensen wij de Delflandruiters die deelnemen aan de regiokampioenschappen heel veel
succes!
Digitaal verzonden contributienota 2014
Vrijdag 24 januari jl. hebben alle leden voor de eerste maal digitaal de contributienota ontvangen.
Mocht je deze e-mail niet hebben ontvangen meld je dan aub bij de penningmeester via
penningmeester@delflandruiters.nl. Uiteraard willen wij iedereen verzoeken om tot tijdige betaling
over te gaan.
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Algemene ledenvergadering 12 maart 2014 met lezing Bitfitting door Karin Toetenel
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd vindt op 12 maart a.s. de ledenvergadering plaats.
Woensdag 12 maart 2014,
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk
De agenda, alsmede de notulen van de vorige vergadering worden gezamenlijk met deze nieuwsbrief
verzonden.
Mocht je helaas niet op de ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, laat dit dan even weten aan
Debby van Veen onder telefoonnummer 06-25598159 (na 18.00 uur) of via
secretariaat@delflandruiters.nl. Wij hopen dat jullie als leden in grote getale aanwezig zullen zijn op
de ledenvergadering. Ook voor nieuwe leden is dit een uitgelezen mogelijkheid om eens nader kennis
te maken met de club.
De avond wordt afgesloten met een lezing “bitfitting” door Karin Toetenel aansluitend aan de
ledenvergadering. Karin zal ons alles kunnen vertellen over een goed passend bit, uiteraard een
essentieel onderdeel van het harnachement. Wij zorgen voor een hapje en een drankje zodat
eenieder onder het genot daarvan op een informele wijze de avond gezellig kan afsluiten.
Rabobank CHIO Zuid Holland Cup dressuur 2014
Stichting CHIO Rotterdam organiseert dit jaar in samenwerking met de Rotterdamsche Manege al
weer voor de twaalfde maal de CHIO Zuid-Holland Cup, waarbij alle verenigingen in Zuid-Holland een
team kunnen afvaardigen naar de selectie voor dit kampioenschap. Elk team bestaat uit 2 M
combinaties (M1 of M2) en 2 Z combinaties (Z1 of Z2 of ZZ licht). De teams strijden in de 1e ronde,
welke wordt gehouden op zondag 20 en maandag 21 april 2014 (Pasen!) op de terreinen van de
Rotterdamse Manege (dat is het echte CHIO Rotterdam terrein), voor de tien teamplaatsen die er zijn
in de halve finale, welke wordt gehouden tijdens het CHIO!! Normaal gesproken zijn de voorrondes
tijdens het pinksterweekend, maar omdat pinksteren dit jaar zo laat valt en de voorbereidingen voor
het echte CHIO dan al in volle gang zijn is de voorronde verplaatst naar het paasweekend.
Lijkt het je leuk om de eer van de vereniging te verdedigen, geef je dan zo snel mogelijk op via Debby
van Veen secretariaat@delflandruiters.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van je inschrijving, als
dat niet het geval is, is je mail niet aangekomen. Aanmelden kan tot en met 15 maart aanstaande. Bij
een te groot aantal aanmeldingen wordt er geloot om de beschikbare startplaatsen.
LET OP: het startgeld voor deze wedstrijd wordt door de vereniging betaald. Als tegenprestatie
verwacht het bestuur dat je met het logo van de DLR op je dekje rijdt en het speldje op je jasje, welke
beschikbaar gesteld wordt door de vereniging. Tevens is het verplicht om met het gehele team
aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking, welke op maandagavond 2e paasdag (21 april) plaatsvindt. Ter
informatie: er wordt 1 proef verreden en de eventueel behaalde winstpunten van deze 1e ronde (20
en 21 april 2014) tellen voor promotie.
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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!

Agenda activiteiten Delflandruiters:
Datum
9 februari 2014
21 februari 2014
1 maart 2014
2 maart 2014
12 maart 2014
12 maart 2014
22 maart 2014
20/21 april 2014

Activiteit
Ruiterhuiscompetitie
Theorie clinic bewust wedstrijd rijden
Deadline Centaur
Finale Ruiterhuiscompetitie
Algemene Ledenvergadering 2014
Deadline opgave CHIO ZH Cup 2014
Praktijk clinic bewust wedstrijd rijden
Voorronde CHIO Zuid Holland Cup

Locatie
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Den Haag, Kerketuinenweg 8
centaur@delflandruiters.nl
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
secretariaat@delflandruiters.nl
Naaldwijk, trainingsstal De Hoeve
Rotterdam, terrein CHIO
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