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LET OP, ter informatie voor de wedstrijdcombinaties:  

in de vorige nieuwsbrief zijn de selectiewedstrijden aangekondigd. Daarbij werd ook de wedstrijd van 

1 juni gemeld in Wateringen. Deze wedstrijd is door RV Groenendael “teruggegeven” aan de kring en 

verplaatst naar RMO Maasdijk. Kijk voor actuele info op www.kringwest.nl  

 

Impressie Rabobank CHIO Zuid Holland Cup dressuur 2014 

     
 

Een verslag van deze teamwedstrijd zal volgen in de eerstvolgende editie van de Centaur evenals van 

het bezoek door leden van PSV Delflandruiters aan de Paard&Lifestyle Masterclass in Ermelo. 

Op de foto v.l.n.r. het DLR-team: 

Sherida Cornett, Karin Arkenbout, 

Demi Brizee en Fabiënne Storm  



 

 

 

PSV Delflandruiters: sinds 1950   Meer informatie: www.delflandruiters.nl  

De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door:  

 

  

Reminder: 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 Carré 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 Carré 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. 

Reminder: 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: Vrijdagavond 27 juni 2014 

Plaats: Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk 

Kosten: 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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Clinic Dennis Ausma 28 juni 2014 
Zaterdag 28 juni a.s. organiseert PSV Delflandruiters op pensionstal Valiant Hoeve een dressuurclinic 

met een demonstratie van Dennis Ausma. 

 

Samen met Edwin Bos runt Dennis in het Gelderse Achterveld Dressuurstal Dennis Ausma en Edwin 

Bos.Zowel in de africhting als in de lessen besteedt Dennis veel aandacht aan de basis. Het streven is 

een optimale prestatie van ruiter en paard, waarbij het van belang is het paard in haar waarde te 

laten en te komen tot het uiteindelijke doel: “tevredenheid bij paard en ruiter”.  

 

Dennis heeft diverse kampioenschappen op zijn naam mogen schrijven 

met verschillende paarden. Hij heeft diverse paarden uitgebracht in de 

lichte en zware tour, zoals De Bruin’s Randy en de onlangs naar 

Amerika verkochte Equisport Unlimited. Dennis geeft les op zowel 

basis- als nationaal-niveau.  

 

Tijdens de clinic gaat Dennis met een groepje van twee, drie kwartier 

aan de slag. Tevens geeft hij met een van zijn in de lichte of zware tour 

geklasseerde paarden een demonstratie.  

 

De clinic vindt plaats in de buitenrijbaan (20 x 60 m). Mocht het slecht weer zijn, kan er gebruik 

worden gemaakt van de binnenrijbaan. 

 
Informatie Clinic  

Datum en tijd: Zaterdag 28 juni van ongeveer 11.00 uur tot ongeveer 16.30 uur 

Plaats: Valiant Hoeve te Wateringen 

Kosten: Leden PSV Delflandruiters € 35,- en niet leden: € 45,-  

Duur clinic: 45 minuten, per groepje van twee ruiters 

Sluitingsdatum: zondag 15 juni 2014 

Aanmelden: Door een mail te sturen aan clinic@delflandruiters.nl o.v.v. naam, naam van 

je paard, niveau, mobiele  nummer en of je lid bent van de Delflandruiters  

Contactpersoon: Jacqueline van den Berg; 06-23040830; clinic@delflandruiters.nl 

 

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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COMBINATIES GEZOCHT: 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. 
 

Naar aanleiding van de aankondiging in de vorige nieuwsbrief hebben een aantal combinaties zich 

gemeld, het team is echter nog niet compleet. We zijn dus nog naarstig op zoek naar een aantal B, L 

en/of M dressuur en springcombinaties. Wil je de eer van de vereniging verdedigen, laat het dan 

z.s.m., doch uiterlijk 30 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.  

Oproep teamdressuur PSV Delflandruiters  

Op 2 augustus is er ook het regiokampioenschap voor 4 of 6 tallen in Heerjansdam (alle klassen). De 

Delflandruiters hebben hier in een (ver)verleden ook regelmatig aan deelgenomen. Op dit moment is 

er op initiatief van een aantal enthousiaste Delflandruiters een DLR 4/6 tal samengesteld op Z niveau. 

Ook op B/L/M niveau zijn er een aantal aanmeldingen maar nog niet voldoende om een team te 

kunnen samenstellen.  

Het ligt in de bedoeling om met het Z-team aan de start te verschijnen bij de zogenaamde 

teamdressuur (=kür op muziek voor 4/6 tallen). Dit is dus als het ware afdelingsdressuur maar dan op 

muziek. Deze teamdressuurselectie voor de Hippiade zal op zaterdagmiddag 9 augustus in 

Heerjansdam worden verreden, alleen op M/Z niveau.  Mocht je met het lezen van deze informatie 

denken dat je je bij een DLR-team wilt aansluiten/ met andere een team wilt vormen, schroom dan 

niet en laat dit dan weten aan Karin Arkenbout 06 – 22909004. Ook voor een trainingslocatie houden 

we ons aanbevolen, weet je een locatie waar we kunnen trainen, geef het aan haar of één van de 

bestuursleden door. 

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!  
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BELANGRIJKE INFORMATIE: lidmaatschap KNHS i.c.m. abonnement Paard&Sport voor NIET-
startpashouders   

De KNHS is momenteel druk met het vernieuwen van haar lidmaatschapsstructuur.  

PSV Delflandruiters is verplicht om haar leden ook als lid bij de KNHS aan te melden. 

Naast het lidmaatschap van de Delflandruiters (€ 24,75 per persoon in 2014) betaal je als lid dus ook 

het verplichte lidmaatschap van de KNHS. Dit verplichte lidmaatschap van de KNHS bestaat uit: 

1) de basisafdracht, een bedrag van 7 euro per persoon in 2014. Een bedrag wat eenmalig 

betaald dient te worden, ongeacht of je lid bent van 1 of meerdere rijverenigingen en 

ongeacht of je naast bv het lidmaatschap van de Delflandruiters ook een ruiterbewijs hebt en 

daardoor in feite twee keer lid bent van de KNHS 

2) de basiscontributie, een bedrag van € 10,75 per persoon in 2014 

Naast dit verplichte KNHS lidmaatschap was het in het verleden verplicht om op elk huisadres 

minstens 1 abonnement op de Paard en Sport te hebben, dit abonnement kost in 2014 € 32,50 per 

jaar. 

De KNHS heeft de regels t.a.v. de verplichte afname van de Paard & Sport versoepeld. Dit houdt in 

dat als je GEEN startpas hebt je ook NIET verplicht bent om een abonnement op de Paard & Sport af 

te nemen, ook niet als je het enige KNHS lid bent op je huisadres. 

 

Om gebruik te maken van de mogelijkheid van deze wijziging willen wij ALLE LEDEN DIE GEEN 
STARTPAS HEBBEN verzoeken om uiterlijk 1 juni 2014 te laten weten of zij in het vervolg nog wel of 
niet Paard & Sport willen ontvangen. Laat dit weten via secretariaat@delflandruiters.nl (je 
ontvangt altijd een reactie, anders is je mail niet ontvangen!) 
 

Mits er tijdig gereageerd wordt, is het mogelijk om voor het 2e halfjaar van 2014 de kosten van P&S 

gecrediteerd te krijgen, PSV Delflandruiters zal dit bedrag uiteraard aan de desbetreffende leden 

overmaken. Maar zorg er dus voor dat je reageert als je geen startpas hebt, want wij dienen de KNHS 

tijdig van informatie te voorzien om deze wijziging door te voeren. 

 

LET OP: deze wijziging geldt dus alleen voor leden ZONDER startpas. Mocht je nu geen startpas 

hebben maar er in de toekomst wel 1 aanvragen, dan ben je, indien er op je huisadres geen P&S 

komt, verplicht om alsnog het abonnement af te nemen. 

 
Nieuwe DLR revers speldjes 
Bij het 50 jarig jubileum van de Delflandruiters in 2000 zijn er reversspeldjes voor op bv. je rijjasje 

gemaakt, speciaal met het logo van de Delflandruiters. Deze reversspeldjes zijn al een aantal jaren 

niet meer beschikbaar, echter vanwege de aanhoudende verzoeken om aan een speldje te komen, 

heeft het bestuur gemeend nieuwe speldjes te moeten laten maken. Deze speldjes zijn thans 

beschikbaar. Mocht je geen speldje (meer) hebben, meld je dan bij Debby via 

secretariaat@delflandruiters.nl. De speldjes kunnen vanwege mogelijke schade niet per post 

verzonden worden. 
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Vooraankondiging Esperadocup 2014 op 20 en 21 september 2014 
Na de eerste editie van de landelijk opgezette Esperado Cup in 2013, krijgt deze cup ook in 2014 een 

vervolg. De opzet van deze cup zal in 2014 iets anders zijn dan in 2013. Waar je vorig jaar alleen in je 

eigen provincie mocht deelnemen aan de voorronde is dat dit jaar vrijgesteld. De voorronde bestaat 

ook niet meer uit drie wedstrijden inclusief een provinciale finale maar in 2014 “gewoon” uit één 

wedstrijd waarop 2 proeven gereden dienen te worden. Beide proeven worden door een ander 

jurylid beoordeeld en na optelling van de twee behaalde percentages is er per klasse een winnaar.  

De beste twee combinaties per klasse mogen aan de start verschijnen bij de landelijke finale van de 

Esperado Cup 2014, welke zal worden verreden op 8/9 november op het Nationaal Hippisch Centrum 

te Ermelo.  

Eén van de voorronden wordt georganiseerd door PSV Delflandruiters op Trainingsstal De Hoeve te 

Naaldwijk en wel op 20 en 21 september 2014. Op 20 september is dat voor de klasse B t/m M1 en 

op 21 september voor de klasse M2 t/m Z2. In de juni editie van de Centaur zal het volledige 

reglement worden gepubliceerd. Lees dit aub voordat je inschrijft goed door. Er zal t.z.t. ook meer 

informatie te vinden zijn op www.delflandruiters.nl en op www.esperadocup.nl  

Om in je agenda te noteren: de inschrijving zal op 1 juli 2014 worden geopend! 

 

Redactieleden Centaur gezocht 

De redactie van de Centaur kan versterking gebruiken. Vind je het leuk om een bijdrage te leveren 

aan ons verenigingsblad of heb je ideeën hoe het we het blad nog leuker kunnen maken? Kom dan 

ook in de redactie van de Centaur! Eens in het kwartaal hebben we een redactievergadering, dus als 

je graag een beeld wilt hebben van wat het inhoudt lid te zijn van de redactie, ben je van harte 

uitgenodigd om aan te schuiven. Geef je op via centaur@delflandruiters.nl  

 

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 Activiteit Locatie 

30 mei 2014 Deadline inschrijving verenigingskampioenschap secretariaat@delflandruiters.nl   

1 juni 2014 Deadline Centaur centaur@delflandruiters.nl  

15 juni 2014 Deadline opgave clinic teugeldrukmeter clinic@delflandruiters.nl 

15 juni 2014 Deadline opgave clinic Dennis Ausma clinic@delflandruiters.nl 

27 juni 2014 Clinic teugeldrukmeter Trainingsstal De Hoeve, Naaldwijk 

28 juni 2014 Clinic Dennis Ausma Valiant Hoeve, Wateringen 

1 juli 2014 Opening inschrijving Esperadocup 2014  secretariaat@delflandruiters.nl 

20 september 2014 Voorronde Esperadocup 2014 B t/m M1 Trainingsstal De Hoeve, Naaldwijk 

21 september 2014 Voorronde Esperadocup 2014 M2 t/m Z2 Trainingsstal De Hoeve, Naaldwijk 

 


