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Jubileum PSV Delflandruiters: clinic/demonstratiedag 7 juni 2015
In 2015 bestaat PSV Delflandruiters al weer 65 jaar!!
Deze mijlpaal willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de bijlage van deze
nieuwsbrief tref je de uitgebreide informatie / aankondiging en het bijbehorende clinicreglement van
deze clinic/demonstratiedag op zondag 7 juni aanstaande.
Voor alle vragen / op- en/of aanmerkingen aangaande deze dag kun je terecht bij Jacqueline vd Berg,
bereikbaar via clinic@delflandruiters.nl
Jubileum PSV Delflandruiters: jubileumfeest 13 juni 2015
Om een vervolg te geven aan alle feestvreugde organiseren we op zaterdagavond 13 juni 2015 een
jubileumfeestavond. In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je ook over het jubileumfeest uitgebreide
informatie. Vergeet je niet aan te melden voor deelname!
Voor alle vragen / op- en/of aanmerkingen aangaande het jubileumfeest kun je terecht bij Nicole
Houweling, bereikbaar via feest@delflandruiters.nl
Nieuwe website PSV Delflandruiters online!
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe site van de Delflandruiters. De nieuwe site
is afgelopen week live gegaan. Hieronder zie je alvast een voorproefje.
Op de nieuwe site kan je –net als in het verleden- alle informatie vinden over PSV Delflandruiters en
alle activiteiten die georganiseerd worden, maar ook over de historie van de vereniging (lees bv. ook
de speciale jubileum-uitgave van de Centaur die is gemaakt bij ons vorige jubileum), de ereleden, de
DLR kleding die je kan bestellen en niet onbelangrijk, de foto’s van onze activiteiten van de afgelopen
10(!) jaar.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje op de nieuwe site www.delflandruiters.nl
Heb je nog tips, suggesties of opmerkingen t.a.v. de nieuwe site stuur een mailtje naar
webmaster@delflandruiters.nl
PSV Delflandruiters: sinds 1950
Meer informatie: www.delflandruiters.nl
De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door:

Selectiewedstrijden Hippiade aanpassing informatie
Wellicht heb je het al gelezen op onze gloednieuwe website maar de data/locatie van een aantal
kringwedstrijden voorafgaand aan de regiokampioenschappen 2015 zijn gewijzigd. De data van de
regiokampioenschappen zijn ongewijzigd gebleven. Deze zijn opgenomen in de vorige nieuwsbrief
van PSV Delflandruiters (4 april) en ook te vinden op www.knhszuidholland.nl

PSV Delflandruiters: sinds 1950
Meer informatie: www.delflandruiters.nl
De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door:

De juiste data/locaties van de kringwedstrijden zijn:
Datum
Locatie
Klasse/ Discipline Pony/ Paard
30 & 31 mei 2015 Stad a/h Haringvliet B/ZZL dressuur

1e selectie paard

13 & 14 juni 2015 Maasdijk

B/ ZZL dressuur

2e selectie paard

28 juni 2015

B/Z2 dressuur

Kringkampioenschap pony's

B/ZZL dressuur

Finale kringkampioenschap paarden

Rozenburg

11 & 12 juli 2015 Maassluis

Voor informatie over inschrijven etc. kijk op: http://www.kring-zuidwest.nl/kringkampioenschappen
Oefenwedstrijd viertallen
Zoals tijdens de ALV ter sprake kwam, zijn we bezig met het organiseren van een oefenwedstrijd voor
viertallen. De proeven op de oefenwedstrijd zullen natuurlijk door een gekwalificeerd jurylid worden
beoordeeld, zodat de viertallen (zowel afdelingsdressuur als teamdressuur) weten waar de
verbeterpunten zitten, en in augustus in Heerjansdam goed beslagen ten ijs kunnen komen! Een
exacte datum hebben we nog niet, maar we streven er naar deze wedstrijd het eerste of tweede
weekend van juli te organiseren. Meer informatie volgt zo snel mogelijk via de nieuwsbrief en de
website!

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
24/25 mei 2015
1 juni 2015
7 juni 2015
13 juni 2015
juli 2015

Activiteit
Voorronde CHIO Zuid Holland Cup
Deadline Centaur
Jubileumactiviteit Delflandruiters
(overdag) clinic/demonstratiedag
Jubileumfeest Delflandruiters (avond)
Oefenwedstrijd vier-/zestallen

Locatie
Rotterdam, terrein CHIO
centaur@delflandruiters.nl
Trainingsstal De Hoeve,
Naaldwijk
Firma van Buiten, Delft
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PSV Delflandruiters organiseert op “Trainingsstal De Hoeve” te Naaldwijk:

Jubileumclinic PSV Delflandruiters

7 juni 2015
In juni 2015 bestaat PSV Delflandruiters 65 jaar! Dit wordt gevierd op
7 juni 2015 met een wel heel bijzondere clinic. Drie instructeurs,
Diederik van Silfhout, Patrick van der Meer en Danielle van Mierlo, allen
actief op het hoogste niveau van de dressuursport, zijn bereid gevonden
lessen te verzorgen. Naast de lessen zullen Diederik, Patrick en Danielle
een demonstratie verzorgen en uitleg geven over de opleiding van het
sportpaard. De dag wordt gecompleteerd met een groot aantal
workshops, stands en andere activiteiten. Alle activiteiten op deze dag
staan in het centrale thema van deze jubileumactiviteit: “De opbouw en
training van het sportpaard in de verschillende africhtingsstadia”.
Internationaal jurylid Mathie Boomaars zal toelichting geven.
De jubileumclinic vindt plaats op trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk.

Deelnemen aan deze clinic?
Kijk voor meer informatie en het volledige
reglement op www.delflandruiters.nl
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Santen & Gasille Makelaars, Koornneef relatiegeschenken,
Traningsstal de Hoeve, Rabobank, ‘t Ruiterhuis, Loodgietersbedrijf Ad van den Elshout.

PSV Delflandruiters organiseert op “Trainingsstal De Hoeve” te Naaldwijk:

Jubileumclinic PSV Delflandruiters

Alle drie de ruiters hebben hun sporen verdiend in de dressuursport.
Zo nam Patrick van der Meer deel aan de Olympische Spelen in London in 2012, Diederik van Silfhout kwam voor Nederland
aan de start op de Wereldruiterspelen in 2014 en Danielle van Mierlo heeft als Young rider, in de U25 en zeer recent in de
Grand Prix al heel wat overwinningen op haar naam staan. Mathie Boomaars is bij internationale dressuurwedstrijden op
grand-prix niveau een graag geziene gast.
Op de dag worden verder workshops verzorgd met betrekking tot bewegingsleer, training met behulp van een hartslagmeter
en balansbord, een leuk en vol programma. Ook voor kinderen worden er diverse leuke activiteiten georganiseerd.
Het belooft een zeer geslaagde dag te worden, kom dus ook.

Deelnemen aan deze jubileumclinic?
De instructeurs zullen telkens 45 minuten lesgeven aan drie (Patrick en Diederik) of twee (Danielle) combinaties tegelijk in
één van de bakken op trainingsstal De Hoeve. Aan de clinics van Patrick en Diederik kan je deelnemen als je als combinatie
met je paard of pony minimaal op M niveau start. Aan de clinic van Danielle kunnen ruiters van alle niveaus meedoen. Zowel
leden als niet-leden van PSV Delflandruiters kunnen aan deze clinic deelnemen. Lees vóór opgave het reglement, zoals
opgesteld voor dit evenement.
Entree bezoekers gratis
Wil je niet deelnemen, maar wel komen kijken, dat kan uiteraard. De entree is voor reguliere bezoekers gratis! Kijk voor het
volledige definitieve programma t.z.t. op www.delflandruiters.nl
Datum en tijd:
Plaats:
Kosten:
Leden PSV DLR:
Niet-leden:
Entree bezoekers:
Duur clinic:
Aanmelden:

Zondag 7 juni 2015
Traningsstal de Hoeve te Naaldwijk
Patrick van der Meer
Diederik van Silfhout
Danielle van Mierlo
€35/45 min
€35/45 min
€25/45 min
€50/45 min
€50/45 min
€35/45 min
Gratis
45 minuten (3 combinaties per 45 minuten bij Patrick en Diederik,
2 combinaties per 45 minuten bij Danielle)
door een mail te sturen aan clinic@delflandruiters o.v.v. naam ruiter, naam paard,
afstamming paard, niveau, mobielnummer, lid DLR wel/niet, voorkeur voor instructeur of instructeurs.

Sluitingsdatum: 23 mei 2015
Contactpersoon: Jacqueline van den Berg 0623040830, clinic@delflandruiters.nl
LET OP!:
Het clinicreglement dressuurclinic 65 jarig jubileum PSV Delflandruiters 7 juni 2015,
is van toepassing op deze clinic (zie www.delflandruiters.nl)

Clinicreglement dressuurclinic 65 jarig jubileum
PSV Delflandruiters op 7 juni 2015
1. Inschrijven voor de clinic betekent dat de deelnemer op de hoogte is van
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

dit clinicreglement.
Op de aankondiging van de clinic wordt naar het clinicreglement verwezen.
De clinic staat open voor zowel paarden als pony’s (alleen 2 groepen bij Daniëlle van
Mierlo), in alle klassen. Voor daadwerkelijke inschrijving geldt de volgende regeling:
 Er is in totaal plaats voor 6 groepen van 2 ruiters/amazones bij Daniëlle van Mierlo,
voor alle klasse (B t/m Subtop) paarden en pony’s (optioneel 1 extra afhankelijk
van programma indeling).
 Er is in totaal plaats voor 4 groepen van 3 ruiters / amazones bij Patrick van der
Meer, voor klasse M/Z en Subtop paarden en pony’s.
 Er is in totaal plaats voor 4 groepen van 3 ruiters / amazones bij Diederik van
Silfhout, voor klasse M/ Z en Subtop paarden en pony’s.
 De verdeling van groepen zal zoveel mogelijk gespreid worden over de klassen,
mede afhankelijk van de inschrijvingen.
Inschrijven is mogelijk voor iedereen; hierbij hebben leden van de Delflandruiters
voorrang, met inachtneming van hetgeen hierboven onder lid 3 is bepaald ten aanzien van
de indeling in groepen en verdeling over de klassen. Wanneer er plaats over is kunnen
andere geïnteresseerden worden ingedeeld. Zij kunnen echter geen gebruik maken van de
kortingsregeling.
De in lid 4 vermelde voorrangsregeling voor leden van de Delflandruiters is slechts dan van
toepassing, indien de deelnemer per 1 april 2015 lid is van de Delflandruiters.
Om te kunnen deelnemen aan een clinic en gebruik te kunnen maken van de voorrangs‐
en kortingsregeling dient de deelnemer aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens de
Delflandruiters te hebben voldaan.
Bij inschrijving dient vermeld te worden welke instructeur de eerste of mogelijk tweede en
derde voorkeur is van de deelnemer. Indien de deelnemer alleen bij één specifieke
instructeur wil rijden, geeft hij of zij één voorkeursinstructeur op. Tevens dient te worden
aangegeven in welke klasse de combinatie startgerechtigd is. Dit kan worden
gecontroleerd bij de KNHS.
De uiteindelijke indeling van de groepen en verdeling van de ruiters over de instructeurs
wordt gemaakt door de clinic‐commissie van PSV Delflandruiters, waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de instructeur van voorkeur.
Indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, wordt tot loting
op naam van de ruiters overgegaan, met inachtneming van hetgeen hierboven onder lid 3
en 4 is bepaald ten aanzien van de indeling in groepen, verdeling over de klassen en de
voorrangsregeling voor leden van PSV Delflandruiters.
Men kan zich met meerdere paarden inschrijven. Bij loting kan de ruiter echter maar één
maal meeloten ongeacht instructeur of klasse.
Als er meerdere personen op 1 paard meeloten, mogen de ruiters niet ruilen, het is wel
voor de ruiter toegestaan om met een ander paard deel te nemen, mits voldaan wordt aan
de voorwaarden voor klassering van de combinatie bij de instructeurs Diederik van
Silfhout en Patrick van der Meer.
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Clinicreglement dressuurclinic 65 jarig jubileum
PSV Delflandruiters op 7 juni 2015
12. Bij afmelding na sluitingsdatum (23 mei 2015), om welke reden ook, blijft
13.

14.

15.

16.

17.
18.

een betalingsverplichting van € 25,‐ bestaan.
Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum wordt de voorlopige startlijst gepubliceerd. Het
inschrijfgeld dient direct na publicatie van de voorlopige startlijst te worden overgemaakt
op rekeningnummer NL 40 RABO 015.66.93.038 ten name van PSV Delflandruiters te
Wateringen onder vermelding van de naam van de deelnemers en klasse.
Indien niet op uiterlijk op 31 mei 2015 het volledige bedrag van het inschrijfgeld is
ontvangen, dan kan geen deelname aan de desbetreffende clinic plaatsvinden. Het niet
voldoen aan de betalingsverplichting wordt beschouwd als een afmelding. De
betalingsverplichting zoals omschreven onder punt 12 blijft gehandhaafd! Aan het niet
tijdig afmelden en/of het niet tijdig betalen van het inschrijfgeld zijn derhalve kosten
verbonden (€ 25,‐).
De clinic‐commissie bepaalt bij iedere afmelding welke combinatie de vrijgekomen plaats
inneemt, conform de opgestelde reservelijst. Voor deze deelnemer geldt, dat het
inschrijfgeld per omgaande dient te worden overgemaakt op het in lid 13 vermelde
rekeningnummer. Indien vóór aanvang van de clinic niet het volledige bedrag is ontvangen
kan geen deelname aan de desbetreffende clinic plaatsvinden, tenzij de clinic‐commissie
hierover anders besluit.
Deelnemers dienen keurig verzorgd en op tijd in de ring te verschijnen, de paarden dienen
gevlochten te zijn en deelnemers dienen een witte rijbroek te dragen. De optoming van
het paard dient te voldoen aan hetgeen bepaald in het wedstrijdreglement dressuur van
de KNHS.
Het dragen van een veiligheidshelm voor de ruiter is verplicht.
In situaties waarin het reglement geen duidelijkheid biedt, beslist de clinic‐commissie.
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Jubileumfeest Delflandruiters
Voor leden en introducées
Zaterdagavond 13 juni 2015
Firma van Buiten te Delft
Ter ere van het 65-jarig jubileum organiseert PSV Delflandruiters op 13 juni a.s. een
feestavond bij Firma van Buiten in Delft. Deze avond vol entertainment en lekker eten
belooft een spetterend feest te worden wat je gewoonweg niet mag missen!
Het diner – bestaande uit een amuse, voorgerecht, buffet en nagerecht – zal worden bereid
met heerlijke producten uit de streek of zelfs uit de eigen moestuin van Firma van Buiten.
Uiteraard zijn de consumpties bij de prijs inbegrepen. Het leer-werk bedrijf werkt samen
met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met overtuiging en geduld weten
“De meiden van Van Buiten” de deelnemers te laten groeien in hun eigen kunnen.
Tijdens de feestavond schuift iedereen gezellig aan de lange
tafels aan. De ideale kans om bij te praten met oude
bekenden of juist als nieuw lid kennis te maken met de vereniging. Bovendien
kunnen de voetjes van de vloer onder leiding van niemand minder dan
‘Casper Gitaar’. Deze moderne troubadour neemt de gehele zaal mee in zijn
enthousiasme. Uiteraard is er ook de mogelijkheid zelf je bijdrage te leveren op
het toneel. Trek dus vooral je dansschoenen aan en bereid je voor op een avond
vol heerlijk eten en amusement.
Enthousiast geworden? Geef je dan snel op!

Overige informatie:
Datum:
Waar:
Hoe laat:
Kosten:
Sluitingsdatum:
Aanmelden:
Contractpersoon:

Zaterdag 13 juni 2015
Firma van Buiten, Jacoba van Beierenlaan 81 te Delft (gratis parkeren voor de deur).
Aanvang 18.00 uur. Eerste gang wordt geserveerd om 18.30 uur.
Leden € 25,- , Introducée € 47,50. Deze prijs is incl. consumpties.
Zaterdag 30 mei 2015
Door je naam en aantal personen door te geven via: feest@delflandruiters.nl.
Nicole Houweling, 06-122 69 079
*Bij afmelding na de sluitingsdatum blijft het bedrag van €25,- verschuldigd.
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