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Impressie Praktijkdag Clinic Bewust Wedstrijd Rijden 22 maart jl.

Een verslag van deze geslaagde clinic zal volgen in de eerstvolgende editie van de Centaur.
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Rabobank CHIO Zuid Holland Cup dressuur 2014
PSV Delflandruiters zal ook dit jaar weer deelnemen aan de CHIO Zuid Holland Cup. Op maandag 21
april 2014 (2e paasdag!) zal ons team aan de start verschijnen. Deze wedstrijd zal worden verreden
op het terrein van de Rotterdamsche Manege en het CHIO Rotterdam.
Het team is na loting als volgt samengesteld:
Karin Arkenbout
Win or Lose
Demi Brizee
Wylanda
Fabienne Storm
Zico
Sherida Cornett
Schelstraete’s Attorney

klasse ZZlicht
klasse Z1
klasse M2
klasse M1

reserve voor de M combinaties (in volgorde van loting):
1) Ingeborg Willekes
2) Patricia Lankester
reserve voor de Z combinaties:
1) Lisette Boswinkel
Wij hopen uiteraard dat er veel Delflandruiters het team komen aanmoedigen op 2e paasdag! De
starttijden zullen op onze website www.delflandruiters.nl worden geplaatst.
Paard&Lifestyle Masterclass in Ermelo op 25 april 2014
Op 25 april 2014 organiseert Paard&Lifestyle haar eerste evenement, genaamd de Paard&Lifestyle
Masterclass. Tijdens dit evenement gaan zij samen met topinstructeurs op zoek naar het antwoord
op de vraag: Hoe haal ik het beste uit mijzelf en mijn paard binnen onze mogelijkheden en
beperkingen? De Paard&Lifestyle Masterclass is voor iedereen die meer uit zichzelf en zijn paard wil
halen en zich wil verdiepen in wat zijn of haar sterke punten en aandachtspunten zijn.
Met deze Masterclass willen zij graag laten zien dat je je als ruiter ook heel goed kunt ontwikkelen
met een meer doorsnee paard, een minder ‘typisch’ dressuurpaard of met een paard met specifieke
aandachtspunten.
Naast dat de dag heel leerzaam wordt, wordt het ook een hele gezellige dag met een leuke,
informele sfeer. Voor meer informatie over het evenement en het volledige programma, kijk op
http://www.paardenlifestyle.com/event
De toegangsprijs bedraagt €45,- per persoon, maar de leden van PSV Delflandruiters krijgen een
korting van 15%. Mocht je willen deelnemen, dan dien je jezelf aan te melden op de voormelde
website van paardenlifestyle. GEBRUIK VOOR HET VERREKENEN VAN DE DELFLANDRUITERS KORTING
DE CODE: delfland
Mocht je naar dit evenement gaan en gezellig met andere Delflandruiters willen afreizen naar
Ermelo, meld je dan op de facebookpagina, dan kunnen er wellicht carpoolafspraken gemaakt
worden.
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Clinic teugeldrukmeting vrijdagavond 27 juni 2014
Vrijdagavond 27 juni a.s. organiseert PSV Delflandruiters op de trainingsstal De Hoeve een clinic
teugeldruk meten.
Drs. Menke Steenbergen MA is de dame achter de ontwikkeling van de teugeldrukmeter. Ze is
gediplomeerd instructeur en al haar hele leven in het zadel te vinden.
Ze reed op hoog niveau dressuur, maar het liefst leidt ze jonge
paarden op. Met paarden ben je namelijk nooit uitgeleerd.
De paardensector staat aan de vooravond van veel innovaties die niet
alleen het paard maar ook de mensen helpen. Vandaar haar uitvinding:
de Teugeldrukmeter, een sensor die voorgoed onze manier van rijden
kan veranderen. Want meten is weten.
Tijdens deze clinic kunnen 2 mensen rijden met een teugeldrukmeter
terwijl de anderen op een groot scherm te zien krijgen met hoeveel
druk de ruiter rijdt. Naast het praktische gedeelte is er ook een
theoretisch gedeelte waarbij in wordt gegaan om je paard lichter aan
de hulpen te maken.
Wil jij de puntjes op de i zetten tijdens het rijden, meld je dan nu aan voor deze leuke clinic!
Informatie Clinic
Datum en tijd:
Plaats:
Kosten:

Vrijdagavond 27 juni 2014
Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk
Leden PSV Delflandruiters € 17,50,- (€ 25,- voor DLR-leden die met
teugeldrukmeter mogen voorrijden)
Niet leden: € 25,- (€ 35,- voor niet-leden die met teugeldrukmeter mogen
voorrijden)
Duur clinic:
2 uur (1 uur theorie en 1 uur praktijk)
Sluitingsdatum:
zondag 15 juni 2014
Aanmelden:
door een mail te sturen aan clinic@delflandruiters.nl o.v.v. naam en niveau,
mobiel nummer en of je lid bent van de Delflandruiters en of je mee wil rijden
(indien je wilt meerijden dan ook graag naam paard en afstamming)
Contactpersoon:
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
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Selectiewedstrijden Hippiade / regiokampioenschappen
De selectiewedstrijden van kring West voor de Hippiade 2014 zijn:
PAARDEN
zondag 1 juni 2014

RV Groenendael

Wateringen (klasse B t/m ZZ licht)

zondag 15 juni 2014

PSV Lickenbaert

Maassluis (klasse B t/m ZZ licht)

zondag 6 juli 2014

RV en PC Nootdorp

Nootdorp (finale: op uitnodiging)

PONY’S: LET OP voor de pony’s is geen selectie en geldt voor de kringfinale vrije inschrijving
zondag 6 juli 2014

RV en PC Nootdorp

Nootdorp (finale: vrije inschrijving)

Inschrijven
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen die startpashouder is van een vereniging in Kring West kan meedoen.
Inschrijven kan alleen door het opsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier (1 per
wedstrijd).
Neem bij problemen of bijzonderheden vóóraf even contact op.
Let op: sluiting van de inschrijving is telkens 14 dagen voordien!
Adres paarden: paarden@kringwest.nl
Adres pony’s: ponys@kringwest.nl
Kijk voor meer informatie op www.kringwest.nl

De regiokampioenschappen zijn:
29 en 30 juni 2014 eventing paarden en pony’s alle klassen, Leidschendam, vrije inschrijving
www.eventingzuidholland.nl
26 juli 2014 springen paarden klasse B t/m ZZ, Maassluis en verenigingskampioenschap paarden,
locatie Maassluis, vrije inschrijving
2 augustus 2014 springen en dressuur pony’s alle klassen, verenigingskampioenschap pony’s en
afdelingsdressuur paarden en pony’s, locatie Heerjansdam
8 augustus 2014 dressuur pony’s L2 t/m Z2, locatie Heerjansdam. Op uitnodiging via kringselecties en
kringfinale.
9 augustus 2014 dressuur paarden B t/m ZZlicht, locatie Heerjansdam. Op uitnodiging via
kringselecties en kringfinale.
KIJK VOOR MEER INFO EN DE VOLLEDIGE WEDSTRIJDKALENDER OP WWW.KRINGWEST.NL of
WWW.KNHSZUIDHOLLAND.NL
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Verenigingskampioenschap 26 juli 2014
Ook dit jaar zal er wederom een verenigingskampioenschap worden verreden op de
regiokampioenschappen. De verenigingskampioenschappen voor de regio Zuid-Holland vinden dit
jaar plaats op zaterdag 26 juli 2014 in Maassluis! De beste teams mogen door naar de Hippiade voor
verenigingen op 5/6 september 2014.
De formule van het verenigingskampioenschap is als volgt: de dressuurdeelnemers (4 combinaties)
rijden allemaal hun proef (in eigen klasse t/m M is toegestaan) deze punten worden allemaal bij
elkaar opgeteld. Vervolgens worden de strafpunten van de springers (4 combinaties t/m M is
toegestaan) hiervan afgehaald. Bij de dressuurdeelnemers kan GEEN resultaat worden weggestreept,
bij de springers zal 1 resultaat kunnen worden weggestreept. Het team met de meeste punten is de
winnaar.
Het inschrijfgeld voor deze rubriek wordt door de vereniging betaald. Als tegenprestatie verlangen
wij van de deelnemers dat zij met het DLR logo op het dekje en speldje op het jasje aan de start
verschijnen en allen aanwezig zijn op de prijsuitreiking van het kampioenschap.
We zijn dus op zoek naar 4 B, L en/of M dressuur en springcombinaties. Wil je de eer van de
vereniging verdedigen, laat het dan z.s.m., doch uiterlijk 19 mei 2014, aan Debby weten middels
secretariaat@delflandruiters.nl / 06-25598159. Je mag dus OF dressuur rijden OF springen OF allebei,
maar het is niet verplicht om te springen en te dressuren.
Op 2 augustus is er ook het regiokampioenschap voor 4 of 6 tallen in Heerjansdam. De
Delflandruiters hebben hier in een (ver)verleden ook regelmatig aan deelgenomen. Ondanks een
aantal initiatieven van de afgelopen jaren is er op dit moment geen afdelingsdressuur binnen onze
club. Mocht je met het lezen van deze informatie denken dat je met een DLR-team aan de start
kan/wil verschijnen, laat dit dan weten aan Debby van Veen. Er zijn diverse zaken beschikbaar om
het viertal uniform voor de dag te laten komen en het bestuur draagt dit soort initiatieven een warm
hart toe!
Dagje uit WarHorse in Carre 13 juli 2014
Zoals eerder gemeld is er op 13 juli 2014 een “dagje uit” georganiseerd door PSV Delflandruiters. Dit
dagje uit in de vorm van een bezoek aan de voorstelling WarHorse in theater Carre in Amsterdam op
zondagavond 13 juli 2014 zal definitief doorgang vinden. De kaarten zijn geboekt en de touringcar zal
op deze dag klaarstaan om ons naar Amsterdam te brengen en weer terug na afloop van de
voorstelling.
Aanmelden voor dit dagje uit is in principe niet meer mogelijk. MAAR………….mocht je zelf kaarten
voor de voorstelling bestellen / aanschaffen via Carre dan is het nog wel mogelijk om in de touringcar
plaats te nemen. In de touringcar zijn nl. nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht je dit
willen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan Debby via secretariaat@delflandruiters.nl zodat je
plekje in de bus gereserveerd kan worden. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per persoon voor
leden en € 20,- voor niet-leden van PSV Delflandruiters.
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1 JUNI 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
20/21 april 2014
24 april 2014
19 mei 2014
1 juni 2014
15 juni 2014
27 juni 2014

Activiteit
Voorronde CHIO Zuid Holland Cup
Paard & Lifestyle Masterclass
Deadline inschrijving verenigingskampioenschap

Deadline Centaur
Deadline opgave clinic teugeldrukmeter
Clinic teugeldrukmeter

Locatie
Rotterdam, terrein CHIO
Ermelo, federatiecentrum
secretariaat@delflandruiters.nl
centaur@delflandruiters.nl
clinic@delflandruiters.nl
Trainingsstal De Hoeve, Naaldwijk
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