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• Impressie clinic paardengedrag Petra Vlasblom 

• Impressie Herfstmeeting en clinic Ilonka Kluytmans 

• Proefgerichte clinic Moniek van Dijk 14 december 2014 

• Workshop “bloementaart” maken o.l.v. Monica Kramer 11 december 2014 

• Ruiterhuiscompetitie 2015 VERNIEUWDE OPZET!! 

• Agenda activiteiten Delflandruiters 
 

 

Een reminder vooraf: 

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

Impressie clinic paardengedrag Petra Vlasblom 
 

 
 
Een verslag van deze clinic volgt in de eerstvolgende editie van de Centaur 
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Impressie Herfstmeeting en clinic Ilonka Kluytmans 
 

   

 
 

Ook een verslag van de herfstmeeting (foto boven: de amazones van het B/L en M/Z team, vlnr: Raya 

Wagemakers, Hilda van Heusden-Herpers, Nicole Houweling, Leone Struis – vd Wijgaart, Jacqueline 

vd Berg, Lisette Boswinkels, Wilma van Steenbergen en Monique Veenvliet) en de springclinic van 

Ilonka Kluytmans (foto onder, combinatie: Christine de Munck met Cheffy) volgt in de eerstvolgende 

editie van de Centaur 
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Proefgerichte clinic Moniek van Dijk 14 december 2014 
Zondag 14 december aanstaande zal er een proefgerichte clinic plaatsvinden op trainingsstal De 

Hoeve met medewerking van jurylid en subtop amazone Moniek van Dijk. 

 

Moniek begon toen zij 12 jaar oud was met rijden op een manege en toen zij 15 jaar was, kreeg ze 

haar eerste pony. Met die pony behaalde ze in 3 jaar tijd het hoogst mogelijke niveau in de 

ponysport. Daarna bracht ze nog verschillende paarden uit op internationaal niveau. 

Momenteel houdt ze zich vooral bezig met het opleiden van paarden tot Grand Prix niveau en is ze 

KNHS jurylid tot en met klasse Z.  

 

Deelnemers krijgen de gelegenheid tot het rijden van een dressuurproef in een zelf gekozen klasse. 

Deze proef zal door Moniek worden beoordeeld.  

Je kunt als deelnemer, voor zover het organisatorisch mogelijk is, kiezen om aansluitend alleen 

verder te werken voor 30 minuten of met 2 combinaties 45 minuten. De lesduur is steeds inclusief te 

rijden proeven, zodoende vooraf los te rijden! 

 

De kosten bedragen voor een proefgerichte clinic van 30 minuten (1 combinatie) € 30,- voor leden en 

€ 40,- voor niet-leden. 

De kosten bedragen voor een proefgerichte clinic van 45 minuten (2 combinaties) € 25,- voor leden 

en € 35,- voor niet-leden. 

 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk via de website, houdt die dus goed in de gaten. Opgeven 

kan via clinic@delflandruiters.nl. Geef hierbij aan: naam ruiter/amazone, naam paard/pony, 

wel/geen Delflandruiterlid, klasse/proefnummer en voorkeur voor deelname alleen (30 min) of 

samen met een andere combinatie ingedeeld worden (45 min).  Uiteraard is het clinicreglement van 

de Delflandruiters van toepassing op deze clinic. Hierin is onder andere opgenomen dat als je na de 

sluitingsdatum afmeld er kosten aan verbonden zijn. 

 

LET OP: sluitingsdatum inschrijven 5 december 2014 

 

 
Workshop “bloementaart” maken o.l.v. Monica Kramer 11 december 2014 
Ben je creatief of niet, iedereen kan dit! Oke soms met wat hulp, maar dat maakt het juist gezellig. 

De Delflandruiters organiseert een workshop “taart” maken. Niet een taart om op te eten, maar een 

kerst gerelateerde bloementaart in oasis gestoken…………onder leiding van DLR lid Monica Kramer, in 

het dagelijks leven werkzaam bij Tuincentrum Ockenburgh. 

Deze bloementaart heeft een doorsnede van 30 cm en zal vol gestoken worden met bloemen en 

diverse soorten kerstgroen en andere leuke dingen. 

Neem in ieder geval zelf mee: een mesje, snoeischaar en eventueel  een onderbord. Wij zorgen voor 

een drankje en wat lekkers. 
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Wanneer, donderdag 11  december 2014,  

Locatie: Bedrijfsruimte bij Sija van de Kraaij, adres: Lotsweg 10 te Den Hoorn 

Aanvang :  19.30 uur 

Kosten leden:  € 17,50                         Kosten niet  leden:  € 25,- 

 

Aanmelden kan via dit mailadres: monica@delflandruiters.nl   

 

De workshop verloopt volgens de regeling van het clinicreglement welke te vinden is op 

www.delflandruiters.nl Hierin is onder andere opgenomen dat als je na de sluitingsdatum afmeld er 

kosten aan verbonden zijn. Je kunt de kosten overmaken op, IBAN nummer NL40 RABO 0156 6930 38 

ten name van PSV Delflandruiters en als onderwerp Workshop taart maken, o.v.v. je naam. 

 

LET OP: Sluitingsdatum inschrijven 5 december 2014  
 

 

Ruiterhuiscompetitie 2015 VERNIEUWDE OPZET 
Vergeet niet dat de inschrijving voor de Ruiterhuiscompetitie maandag 17 november 2014 wordt 

geopend. Inschrijven is ALLEEN volledig digitaal mogelijk via MIJN KNHS. 

 
 

 
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 

17 november 2014 Opening inschrijving Ruiterhuiscompetitie Online via wedstrijdkalender KNHS 

1 december 2014 Deadline Centaur centaur@delflandruiters.nl  

5 december 2014 Sluitingsdatum workshop o.l.v. Monica Kramer monica@delflandruiters.nl 

5 december 2014 Sluitingsdatum proefgerichte clinic Moniek v Dijk clinic@delflandruiters.nl 

14 december 2014 Proefgerichte clinic Moniek van Dijk clinic@delflandruiters.nl 

11 december 2014 Workshop o.l.v. Monica Kramer monica@delflandruiters.nl 

18 januari 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

8 februari 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

1 maart 2015 Ruiterhuiscompetitie secretariaat@delflandruiters.nl 

 


