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Impressie clinic teugeldrukmeting
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Impressie clinic Dennis Ausma

Een verslag van deze clinics zal volgen in de eerstvolgende editie van de Centaur.
DLR deelnemers regiokampioenschappen Heerjansdam 2 en 9 augustus 2014
Op 2 en 9 augustus aanstaande vindt een deel van de regiokampioenschappen van de regio ZuidHolland plaats in Heerjansdam. De volgende Delflandruiters nemen hieraan deel:
2 augustus:
Shanika de Bruijn met Boef, klasse M2
9 augustus:
Karin Arkenbout met Win or Lose, klasse ZZ licht
Jorine Huisman met Everest, klasse B
Teamdressuur PSV Delflandruiters, klasse Z
Wij wensen deze deelnemers heel veel succes!
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DLR viertal aan de start op Regiokampioenschappen 9 augustus 2014
Dankzij de inspanningen en wervingskunsten van Karin Arkenbout heeft de vereniging sinds kort
weer een heus Delflandruiter-viertal! In de afgelopen maanden heeft dit kersverse Delflandruiterviertal hard getraind voor deelname aan de Regiokampioenschappen op 9 augustus as.
Op de Regiokampioenschappen zal het viertal een Kür op Muziek op Z niveau laten zien. Een Kür op
Muziek betekent dat het viertal naast de wekelijkse trainingen op onder meer het richten op andere
paarden, het naast elkaar rijden en het gelijktijdig uitvoeren van oefeningen ook zelf een proef
diende te schrijven en moest zorgen voor passende muziek. Kortom er werd een behoorlijke
(tijds)inspanning van de viertalleden gevraagd. Maar alle viertalleden deden en doen dit vol
enthousiasme en gedrevenheid.
Het viertal bestaat uit Lisette Boswinkel, Dillianne Beekink, Sherida Cornett en Patricia Lankester.
Reserves zijn Leone van de Wijgaart, Fabiënne Storm, Demi Brizee en Karin Arkenbout.
Commandanten van het viertal zijn Paulien van de Graaff en Karin Arkenbout. Coby van der Meer
heeft de muziek samengesteld en de nodige chauffeursdiensten verricht met de beschikbaargestelde
trailer van Sija vd Kraaij. En dankzij de medewerking van Sija van der Kraaij was Stal van der Kraaij de
vaste trainingslocatie van het viertal.
Het viertal gaat op de Regiokampioenschappen hard haar best doen om zich te selecteren voor de
Hippiade. We zouden het super leuk vinden als er op 9 augustus veel DLR-leden in Heerjansdam
aanwezig zijn om het viertal aan te moedigen. Dus kom allemaal kijken op 9 augustus in
Heerjansdam!
Adres Molenwei 9, Heerjansdam, Meer informatie over starttijden en routebeschrijving is te vinden
op www.knhszuidholland.nl De voorlopige starttijd wordt nu geschat op tussen 16.30 – 17.00 uur.
Kijk voor de exacte starttijd op www.knhszuidholland.nl. De teamdressuur rubriek zal aansluitend
aan de individuele Z2 kür op muziek rubriek op zaterdagmiddag worden verreden.
Kortom kom allemaal een dagdeel kür kijken en moedig ons viertal aan!!
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DLR zomerbuitenrit 23 augustus 2014, locatie “De Vlietlanden” in Leidschendam
Zaterdag 23 augustus a.s. organiseert PSV Delflandruiters opnieuw een verenigingsbuitenrit. Deze
keer niet in de herfst, maar een zomervariant in het mooie recreatiegebied de Vlietlanden. Wij
nodigen jullie graag uit om een fijne rit te maken met je paard of – samen met eensgezinden – een
leuke wandeling te maken om daarna van een lekkere lunch te genieten.
Een rit te paard is natuurlijk afhankelijk van je eigen tempo, maar duurt toch snel 5 kwartier. Het is
mogelijk om te rijden in een zelf samen te stellen groep, of juist alleen. Ben jij nog niet zo bekend bij
de Delflandruiters of heb jij niemand om mee te rijden, maar vind je dat wel zo gezellig? Om 11.30u
vertrekt een groepje waar iedereen bij kan aansluiten. Overige deelnemers kunnen op eigen initiatief
vertrekken tussen 11.00 – 12.00 uur. Deelname is gratis voor zowel leden als niet-leden.
Deelnemende ruiters zijn verplicht om een cap te dragen.
Na afloop van de rit zijn we welkom in Paviljoen Vlietland (http://www.paviljoenvlietland.nl/) om na
te genieten tijdens een gezellige lunchproeverij met de heerlijkste broodjes. Deze lunch wordt voor
leden gratis aangeboden door de vereniging, voor niet-leden (die van harte welkom zijn!) bedragen
de kosten € 12,50 voor de lunch. Overige versnaperingen vallen onder eigen kosten.
Het gebied ‘de Vlietlanden’ ligt op het grondgebied van Leidschendam/Voorburg tussen de Vliet en
Rijksweg A4. Om er te komen kan je het beste de A4 Den Haag/Amsterdam aanhouden en
vervolgens bij afrit 7 de borden Vlietlanden volgen. Het verzamelpunt is het parkeerterrein bij
Paviljoen Vlietland: Rietpolderweg 13 te Leidschendam.
Wil je meer informatie of je opgeven voor deze activiteit als ruiter of wandelaar? Stuur dan een mail
naar clinic@delflandruiters.nl o.v.v. je naam, mobiele nummer, wandelaar/ruiter, wel/niet
deelnemen aan het vaste groepje. Dit is bij uitstek een activiteit om ook eens nader kennis te maken
met onze vereniging en/of andere leden!
UPDATE: Dagje uit WarHorse in Carre 13 juli 2014
Zoals eerder gemeld is het dagje uit naar WarHorse van 13 juli jl. helaas geannuleerd vanuit de zijde
van Joop van den Ende Theaterproducties. Omdat we nu midden in de zomervakantie zitten heeft
het bestuur gemeend dit dagje uit nu in eerste instantie volledig te moeten annuleren. De
deelnemers hebben de betaling inmiddels ook op hun rekening teruggestort gekregen.
Momenteel is het bestuur zich aan het beraden of dit dagje opnieuw (ergens in september of
oktober?) georganiseerd zal worden, of dat er een ander dagje uit opgezet wordt. Zodra daar iets
over is besloten zal dat in een nieuwsbrief en/of in de Centaur/website worden gemeld. Uiteraard
kunnen deelnemers zich alsdan opnieuw / alsnog aanmelden en bestaat er geen verplichting meer
om mee te gaan als je in juli ook meegegaan zou zijn. Mocht je een idee hebben over een leuk dagje
uit en/of activiteit, meld dit dan bij het bestuur!
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VOORAANKONDING: clinic paardengedrag o.l.v. Petra Vlasblom 6 november 2014
Wil jij ook meer te weten komen over paardengedrag? Meld je dan nu aan voor een theorieavond
over paardengedrag door Petra Vlasblom op donderdagavond 6 november 2014 in Rotterdam.
In 2001 kocht Petra een boos, gevaarlijk en onhandelbaar paard: Two Moons. Dankzij dit paard
ontwikkelde zij de basis om paarden en pony's met (gedrags) problemen te trainen en de eigenaren
hierin te begeleiden. Tijdens deze clinic draagt zij haar kennis over en leer je meer over het
natuurlijke gedrag van paarden, maar ook over het gedrag van 'ons mensen'. Over welke kwaliteiten
moeten wij eigenlijk beschikken om het gedrag van een paard positief te kunnen beïnvloeden? En
hoe werkt dat dan exact...?
Als om welke reden dan ook een paard een probleem heeft, hoeft de oorzaak van het probleem niet
bij jou te liggen, maar de oplossing ligt wel bij jou. Het is logisch dat succes in het oplossen van
problemen afhangt van de kunde en de vaardigheden van de eigenaar en/of trainer. Het
overbrengen van kennis en vaardigheden is het voornaamste doel van 2Moons. Tijdens de
theorieavond wordt ingegaan op het gedrag van mensen en paarden. Hoe je het gedrag kan
beïnvloeden, en alle ins- en outs van de technieken omtrent het trailerladen. Op www.2moons.nl
kun je alle informatie vinden over de achtergrond en visie van Petra en 2moons.
De training is op 6 november 2014 te Rotterdam, start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur
en is speciaal voor Delflandruiters. Als lid kun je al voor € 25,- meedoen. Meld je aan via
clinic@delflandruiters.nl onder vermelding van theorieavond paardengedrag.
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 nieuwe speldjes 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.

1 SEPTEMBER 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
2 augustus 2014
9 augustus 2014
23 augustus 2014
1 september 2014
23 oktober 2014
6 november 2014

Activiteit
Regiokampioenschappen pony’s
Regiokampioenschappen paarden
DLR Zomerbuitenrit
Deadline Centaur
Deadline opgave clinic paardengedrag
clinic paardengedrag Petra Vlasblom

INFO
secretariaat@delflandruiters.nl
secretariaat@delflandruiters.nl
secretariaat@delflandruiters.nl
centaur@delflandruiters.nl
clinic@delflandruiters.nl
clinic@delflandruiters.nl
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