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Een reminder vooraf: 

Mocht je je startpas willen afmelden, doe dit dan voor 1 december a.s. 

Huwelijk Delflandruiterleden Teun Struis en Leone van de Wijgaart 
 

 
 

Afgelopen vrijdag zijn onder werkelijk sublieme omstandigheden twee Delflandruiterleden in het 

huwelijk getreden, nl. Teun Struis en Leone van de Wijgaart. Namens het bestuur en alle leden van 

PSV Delflandruiters VAN HARTE GEFELICITEERD!!!! 
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Clinic Ilonka Kluytmans 12 oktober 2014 
Aanstaande zondag is er een springclinic van Ilonka Kluytmans. De goedlachse Ilonka is een hippische 

duizendpoot welke met enorm enthousiasme les kan geven aan ruiters en amazone’s van alle 

niveaus in verschillende disciplines. Ilonka heeft verschillende paarden opgeleid tot Z springen Z2 

dressuur en/of CIC3*** niveau eventing. De animo voor deze clinic is, zeker gezien het feit dat de 

Delflandruiters nog altijd maar een beperkt aantal springende leden heeft, zeer goed. Wij hopen dat 

deze clinic in de smaak valt en in het voorjaar van 2015 een vervolg zal krijgen in de vorm van een  

eventingclinic (ook zeer geschikt voor beginners) onder leiding van Ilonka. 

 

De startlijst is als volgt: 

Groep Tijd Ruiter Paard/Pony Naam vader Niveau  

1 9.30 – 10.15 Monique Veenvliet  Odieta   Geen ervaring  

Kirsten van den Doel  Easy Dancer  Zizi Top  Geen ervaring  

 

2 10.15 – 11.00 Julia de Maat  Suprise  60-80 cm 

Michelle Soonius  Velina  Veivel R  50-60 cm 
 

3 11.00 – 11.45 Dana van den Meer  Chestwood  80-90cm 

Demi van der Kamp  Felicia van den 

Hoogewoerd  

Waro van de 

Haflingerhoeve  

80 cm 

 

4 11.45 – 12.30 Karin Romeijn Buddy Trento B 60-80 cm 

Christine de Munck Chef Wonderboy 60-80 cm 

Ciska Vos Cacharel van de 

Wilgenhoeve 

Brightspeed 80-100 cm 

 

PAUZE 
 

5 13.00 – 13.45 Rosanne van Klei  Danko B Lord Z 80-100 cm 

Mandy Versteeg  Chirocco Calvados II 80-100 cm 
 

6 13.45 – 14.30  Dailey de Jong Wonder of 

Heaven 

Gentleman 100 cm 

Nicolette Bijlaard  Zaira Rousseau 100 cm 
 

7 14.30 – 15.15 Hilda van Heusden Danischa Negro 100 cm 

Nicole Houweling Calamity J Quasimodo Z 100-110 cm 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze clinic te komen volgen op Trainingsstal De Hoeve. In de 

kantine kan worden genoten van de heerlijke broodjes en een lekker drankje. De clinic is zeer goed te 

volgen vanuit de bak. 



 

 

 

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

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

  

   

 

Herfstmeeting 26 oktober 2014 
Zondag 26 oktober wordt op Manege De Prinsenstad in Delft de jaarlijkse herfstmeeting van kring 

West verreden. PSV Delflandruiters verschijnt hier ook met twee teams aan de start. De 

samenstelling van de teams is bekend en als volgt: 

 
M/Z equipe                                         

Leone vd Wijgaart                 Wanna Benn    Z1 

Lisette Boswinkel  Charmeur ZZ licht 

Monique Veenvliet  Odieta  M2 

Dilianne Beekink  Zomar  ZZ licht  

 

B/L equipe                                         

Nicole Houweling                   Calamity J        L2 

Jacqueline vd Berg                 Easy Dancer     L2 

Raya Wagemakers  Cheffy  L1 

Wilma van Steenbergen Elvira  L2 

 
Wij hopen natuurlijk op een grote groep supporters! In de week voorafgaand aan deze wedstrijden 

zullen de starttijden op de website van de Delflandruiters worden gepubliceerd. Kom allemaal de 

teams van de -Delflandruiters aanmoedigen zodat we met z’n allen het ouderwetse clubgevoel 

kunnen beleven. En nog mooier is natuurlijk dat als je iets van DLR-kleding hebt, je dit aantrekt. De 

deelnemers zijn in ieder geval herkenbaar aan het logo op het dekje en het DLR speldje op het revers 

van het rijjasje. 

 

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. 
 



 

 

 

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

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

  

   

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. 
 

 

Ruiterhuiscompetitie 2015 VERNIEUWDE OPZET 
Begin 2015 vindt zoals vanouds de Ruiterhuiscompetitie plaats. In overleg met de hoofdsponsor ’t 

Ruiterhuis is er dit jaar echter gekozen voor een andere opzet van de competitie. Hierdoor kunnen 

meer combinatis aan de competitie deelnemen en wordt de strijd nog spannender. De opzet is als 

volgt: 

De competitie zal dit jaar bestaan uit 3 wedstrijddagen (18 januari, 8 februari en 1 maart) met op alle 

wedstrijddagen 2 proeven per klasse. Om aan de competitie te kunnen deelnemen dien je 2 

wedstrijddagen deel te nemen. Het is dus NIET verplicht om 3 dagen mee te doen. Je kunt zelf kiezen 

welke dagen je deelneemt, als het in totaal maar 4 proeven zijn die je gereden hebt. Je beste 4 

proeven tellen namelijk voor het competitieresultaat. Voor het competitieresultaat worden 

plaatsingspunten opgeteld. Degene met het laagste aantal plaatsingspunten over 4 (willekeurige 

proeven van de 3 wedstrijddagen) proeven is de winnaar. Mocht je dus aan 3 wedstrijddagen (6 

proeven) deelnemen dan heb je 2 streepresultaten. Neem je aan 2 wedstrijddagen deel dan heb je 

geen streepresultaten.  Je bent NIET verplicht om aan de competitie deel te nemen. Mocht je dus 

“gewoon” een losse wedstrijd willen rijden op één van de drie data dan is dat ook mogelijk. Door 

deze nieuwe opzet hebben we helaas de prijsuitreiking te paard moeten laten vervallen. Op de 

laatste wedstrijddag (1 maart) zullen de wedstrijdresultaten en de prijzen aan het eind van de dag 

worden uitgereikt en de kampioenen (in tenue maar zonder paard) worden gehuldigd. Natuurlijk 

stelt onze hoofdsponsor ’t Ruiterhuis weer mooie prijzen ter beschikking voor de kampioenen en de 

reservekampioenen! 

 

Hieronder volgt puntsgewijs het reglement van de Ruiterhuiscompetitie 2015. 

De inschrijving wordt op 17 november geopend en verloopt VOLLEDIG DIGITAAL via MIJN KNHS. Let 

op dat je het startgeld vooraf over dient te maken! Zijn er nog vragen, meldt je dan bij Debby via 

secretariaat@delflandruiters.nl 

 

• Alle dagen 2 proeven te rijden in alle klassen (B t/m Z2) 

• Proeven conform reglementen zoals opgesteld door de KNHS 

• Wedstrijden zijn alleen opengesteld voor paarden 

• Klasse B, L1, L2, M1, M2, Z1 en Z2. 

• GÉÉN verplichte deelname aan de volledige Ruiterhuiscompetitie, reguliere wedstrijddeelname 
is ook mogelijk voor losse starts. 

• Winstpunten tellen mee voor promotie  

• Alle proeven in een 20×40/60 m. binnenmanege 
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• Aantrekkelijke gebruiksprijzen in alle rubrieken 

• Ereprijzen voor de competitiewinnaars 

• Inlichtingen 06-25598159 (na 18.00 uur) 

• Opgave vanaf 17 november 2014 digitaal via de wedstrijdkalender zoals gepubliceerd op 
www.knhs.nl  

• Inschrijving op volgorde van binnenkomst inschrijfformulieren per klasse. 

• Maximaal 2 paarden per deelnemer 

• Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal een reservelijst worden opgesteld. 

• Inschrijfgeld € 7,50 voor leden van PSV Delflandruiters en HWR/ € 10,00 voor niet-leden per 
wedstrijddag vooraf over te maken op rekeningnummer NL40 RABO 0156693038 t.n.v. PSV 
Delflandruiters o.v.v. naam deelnemer, klasse en datum wedstrijd 

• Het inschrijfgeld blijft, na de sluitingsdatum, te allen tijden verschuldigd 

• De competitiewinnaar wordt bepaald aan de hand van plaatsingspunten (1e plaats 1 punt, 2e 
plaats 2 punten, enz.) per proef, over 4 proeven 

• De “slechtste” 2 plaatsingsresultaten van 2 van de gereden proeven op de wedstrijden van 
januari, februari of maart kunnen worden weggestreept, als er 6 proeven gereden zijn. 

• Indien men kiest voor competitiedeelname maar 1 wedstrijddag niet kan/wil rijden, is er dus 
geen wegstreepmogelijkheid en tellen de 4 gereden proeven. 

• Bij ex aequo klassering is het resultaat van de eerste (“verplichte”) proef waarbij de ex aequo 
geklasseerde combinaties tegen elkaar uitgekomen zijn doorslaggevend 

• de prijsuitreiking van de reguliere prijzen van de laatste wedstrijddag in maart vindt voor alle 
klassen aan het eind van de dag plaats in de kantine van Trainingsstal De Hoeve. Aansluitend is 
de prijsuitreiking van de overall ruiterhuiscompetitie voor alle klassen. 

• Uitreiking van de overall ruiterhuiscompetitieprijzen vindt alleen plaats als de deelnemer in 
wedstrijdtenue (of een vertegenwoordiger) aanwezig is bij de prijsuitreiking, anders vervalt de 
prijs aan de organisatie 

• In situaties waarin het reglement geen duidelijkheid biedt, beslist het bestuur van PSV 
Delflandruiters 

 

 

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 waren 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. 
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1 DECEMBER 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 INFO 

12 oktober 2014 Springclinic Ilonka Kluytmans clinic@delflandruiters.nl 

23 oktober 2014 Deadline opgave clinic paardengedrag clinic@delflandruiters.nl 

26 oktober 2014 Herfstmeeting secretariaat@delflandruiters.nl 

17 november 2014 Opening inschrijving Ruiterhuiscompetitie Online via wedstrijdkalender KNHS 

1 december 2014 Deadline Centaur centaur@delflandruiters.nl  

6 november 2014 clinic paardengedrag Petra Vlasblom clinic@delflandruiters.nl 

18 januari 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

8 februari 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

1 maart 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

 


