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Startlijst SGW clinic Ilonka Kluytmans 4 april 2015
Morgen zal Ilonka Kluytmans een crossclinic verzorgen op het terrein van de Zuidplasruiters in
Moordrecht (adres: Oost Ringdijk nabij 3A, 2841 LD Moordrecht). De startlijst tref je hieronder en
toeschouwers / supporters zijn uiteraard van harte welkom. De clinic is prima te volgen. Nu alleen
nog hopen op mooi weer!
Groep Tijd
1
10.00 –
11.00

2

11.00 –
12.00

Ruiter
Viola Verspeten
Franciska
Vroegindeweij
Jessie Verburg
Eric Scholtes

Paard/Pony
Tara
Whorage

Naam vader
Burggraaf
Rhodium

Eyecatcher
Emmy

Quasimodo Z
Thunder van de Zuuthoeve

Christine de Munck
Marloes Kech
Celine Mathot

Chef
West End
Calamity J

Wonderboy
Norway
Quasimodo Z

PAUZE
3

4

12.15 –
13.15

Julia de Maat
Michelle Soonius
Dana van der Meer

Surprise
Velina
Chestwood

Veivel R
Woodrow Carisbrooke

13.15 –
14.15

Karin Romeijn
Monique Veenvliet
Jacqueline vd Berg

Buddy
Odieta
Easy dancer

Trento B
Junior STV
Zizi top
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5

14.30 –
15.30

Sabrina Barendrecht
Kees Verheij
Priscilla Jonkergouw
Linda Tuytel

Atomic
Samba
Clever
Belandro

Gribaldi
O’Malley
Rhodium

Jubileum PSV Delflandruiters: save-the-date
In 2015 bestaat PSV Delflandruiters al weer 65 jaar!!
Deze mijlpaal willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur is daarom druk met
de voorbereidingen van een jubileumprogramma. Zoals op de ledenvergadering reeds gemeld is er
globaal het volgende te melden over de invulling van de data welke in de vorige nieuwsbrief al waren
aangekondigd als “save-the-date”
Het betreft zondag 7 juni 2015. Op deze dag zullen wij een grootschalige clinic / demonstratiedag
organiseren met medewerking van o.a. Diederik van Silfhout, Patrick van der Meer en Danielle van
Mierlo.
Op zaterdagavond 13 juni 2015 organiseren wij een jubileumfeest op de locatie van Firma van Buiten
in Delft.
Houd deze data / tijdstippen vrij in je agenda want dat is zeker de moeite waard!! Verdere details
aangaande invulling, tijdstippen en opgavemogelijkheden volgen in een afzonderlijke uitnodiging,
welke later deze maand zal worden verzonden.
NB: voor de clinic/demonstratiedag zijn we nog op zoek naar sponsors mocht je daar ideeën over
hebben, meld je dan bij de sponsorcommissie via clinic@delflandruiters.nl.
Digitaal verzonden contributienota 2015
Op 16 januari jl. hebben alle leden weer digitaal de contributienota ontvangen. Er zijn nog een aantal
leden die deze nota nog niet hebben voldaan. Namens de penningmeester worden deze leden
dringend verzocht om per ommegaande alsnog tot betaling over te gaan. Mocht je je contributienota
niet meer kunnen vinden meld je dan a.u.b. bij de penningmeester via
penningmeester@delflandruiters.nl.
Rabobank CHIO Zuid Holland Cup dressuur 2015
PSV Delflandruiters zal ook dit jaar weer deelnemen aan de CHIO Zuid Holland Cup. Op maandag 25
mei 2015 (2e pinksterdag!) 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:
Sherida Cornett
Schelstraete’s Attorney
Monique Veenvliet
Odieta
Annemarije Spreksel
Zidane
Nicolette Bijlaard
Zaira

klasse M1
klasse M2
klasse Z1
klasse Z1
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reserve voor de M combinaties: geen
reserve voor de Z combinaties (in volgorde van loting):
1) Nathalie vd Ende
2) Lisette Boswinkel
3) Demi Brizee
Wij hopen uiteraard dat er veel Delflandruiters het team komen aanmoedigen op 2e pinksterdag! De
starttijden zullen op onze website www.delflandruiters.nl worden geplaatst.
Selectiewedstrijden Hippiade / regiokampioenschappen
De selectiewedstrijden van kring West voor de Hippiade 2014 zijn:
PAARDEN
zondag 31 mei 2015
zondag 14 juni 2015
zondag 5 juli 2015

LR de Maasruiters
RV en PC Nootdorp
RV en PC Nootdorp

Maasland (klasse B t/m ZZ licht)
Nootdorp (klasse B t/m ZZ licht)
Nootdorp (finale: op uitnodiging)

PONY’S: LET OP voor de pony’s is geen selectie en geldt voor de kringfinale vrije inschrijving
zondag 5 juli 2015

RV en PC Nootdorp

Nootdorp (finale: vrije inschrijving)

Inschrijven
•
•
•
•
•
•

Iedereen die startpashouder is van een vereniging in Kring West kan meedoen.
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:
27 en 28 juni 2015 eventing paarden en pony’s alle klassen, Leidschendam, vrije inschrijving
www.eventingzuidholland.nl
25 juli 2015 springen paarden klasse B t/m ZZ, Maassluis en verenigingskampioenschap paarden,
locatie Maassluis, vrije inschrijving
1 augustus 2015 springen en dressuur pony’s alle klassen, verenigingskampioenschap pony’s en
afdelingsdressuur paarden en pony’s, locatie Heerjansdam (vrije inschrijving, inschrijving sluit op 13
juli 2015)
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7 augustus 2015 dressuur paarden L2 t/m Z2, locatie Heerjansdam. Op uitnodiging via kringselecties
en kringfinale.
8 augustus 2015 dressuur paarden B t/m ZZlicht en teamdressuur (=kur op muziek voor 4 of 6 tallen),
locatie Heerjansdam. Op uitnodiging via kringselecties en kringfinale.
KIJK VOOR MEER INFO EN DE VOLLEDIGE WEDSTRIJDKALENDER OP WWW.KRINGWEST.NL of
WWW.KNHSZUIDHOLLAND.NL
COMBINATIES GEZOCHT: verenigingskampioenschap 25 juli 2015
Ook dit jaar zal er wederom een verenigingskampioenschap worden verreden op de
regiokampioenschappen springen. De verenigingskampioenschappen voor de regio Zuid-Holland
vinden dit jaar plaats op zaterdag 25 juli 2015 in Maassluis! De beste teams mogen door naar de
Hippiade voor verenigingen op 4/5 september 2015.
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 springen
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.
Wil je de eer van de vereniging verdedigen, laat het dan z.s.m., doch uiterlijk 30 mei 2015, 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 1 augustus is er ook het regiokampioenschap afdelingsdressuur voor 4 of 6 tallen in Heerjansdam
(alle klassen). De Delflandruiters hebben vorig jaar met een Z-viertal deelgenomen aan de
teamdressuur (kur op muziek voor 4/6 tallen, voor klasse M/Z) en zijn via het regiokampioenschap
ook afgevaardigd naar de Hippiade. Op dit moment is er op initiatief van een aantal enthousiaste
Delflandruiters een aantal DLR 4 tallen samengesteld op L/M/Z niveau, zowel voor afdelingsdressuur
als voor teamdressuur. Zoals tijdens de ALV aan de orde kwam, is het bestuur van plan om rond de
zomer een onderlinge wedstrijd voor viertallen te organiseren, waar zowel afdelingsdressuur als
teamdressuur kan worden gereden. Hierover volgt later meer informatie. Mocht je met andere DLR
leden ook een 4 of 6 tal samen willen stellen, laat dit dan aan het bestuur weten. Er zijn diverse
zaken beschikbaar om het viertal uniform voor de dag te laten komen. Het zou natuurlijk fantastisch
zijn als we met meerdere viertallen op de Hippiade kunnen verschijnen. Het bestuur draagt dit soort
initiatieven dan ook een warm hart toe!
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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
4 april 2015

Activiteit
SGW clinic Ilonka Kluytmans

24/25 mei 2015
1 juni 2015
7 juni 2015

Voorronde CHIO Zuid Holland Cup
Deadline Centaur
Jubileumactiviteit Delflandruiters
(overdag) clinic/demonstratiedag
Jubileumfeest Delflandruiters (avond)

13 juni 2015

Locatie
Moordrecht, terrein
Zuidplasruiters
Rotterdam, terrein CHIO
centaur@delflandruiters.nl
Trainingsstal De Hoeve,
Naaldwijk
Firma van Buiten, Delft
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