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Eventing Zuid Holland a.s. vrijdag, zaterdag en zondag  24, 25 en 26 juni 2016 
A.s. weekend wordt het KNHS kampioenschap Eventing verreden tijdens Eventing Zuid-Holland in 

recreatiegebied “Vlietlanden” in Leidschendam. De groep DLR leden die eventing beoefenen groeit 

en zodoende zijn er ook dit keer een aantal deelnemende Delflandruiterleden. Kijk op 

www.eventingzuidholland.nl voor alle informatie. Deze wedstrijd is gratis te bezoeken en is zeer 

spectaculair o.a. met een hindernis in de waterpartij. Gelijktijdig wordt er ook een menwedstrijd 

verreden. 

 

Kringkampioenschappen dressuur 9 en 10 juli 2016 
Op 9 en 10 juli aanstaande worden de kringkampioenschappen van Kring Zuidwest verreden in 

Maassluis op manege De Middenhof. Op zaterdag 9 juli zijn de pony’s aan de beurt (vrije inschrijving) 

en op zondag 10 juli de paarden (hiervoor zijn selecties verreden). Namens de Delflandruiters zal 

Lilette van der Does met Dajana aan start verschijnen.  

 

Eventingclinic Ilonka Kluytmans 17 juli 2016 te Voorhout 
Afzonderlijk is deze clinic al eerder per e-mail aangekondigd. De inschrijvingen verlopen zeer 

voorspoedig. Mocht je nog willen deelnemen meld je dan bij Jacqueline vd Berg via 

clinic@delflandruiters.nl. Hieronder volgt nogmaals de informatie van deze clinic. 

 

Crossclinic Ilonka Kluytmans 
Zondag 17 juli 2016 

Crossterrein ´Voorruiters´ te Voorhout 
 
 

 
 



 

 

 
 
Zondag 17 juli a.s. organiseert PSV Delflandruiters – na een succesvolle 
spring en crosseditie in het najaar van 2014 / voorjaar 2015 – wederom 
een crossclinic gegeven door Ilonka Kluytmans!  

 
Ilonka Kluytmans heeft verschillende paarden opgeleid tot Z springen, Z2 

dressuur en CIC3*** eventing niveau. Haar internationale debuut maakte 

zij met Speed en Force welke zij zelf opleidde van een bang 

teruggetrokken paard uit de handel, naar een internationaal eventing 

paard.  

In 2012 had Ilonka een fantastisch eventingseizoen waar zij met CANNA 

Pride een vierde plaats wist te behalen op een wereldbeker wedstrijd, 

opgenomen werd in het olympisch kader en foutloos meereed op 

Nederlands meest prestigieuze eventingwedstrijd in Boekelo.  

 

De grote passie van Ilonka ligt bij het opleiden van talentvolle paarden,  

het meerijden op het hoogste niveau van de eventingsport en het met 

enorme betrokkenheid coachen en begeleiden van ruiters op alle 

niveaus. De goedlachse Ilonka is dan ook een hippische duizendpoot 

welke met enorm enthousiasme les kan geven aan ruiters van alle 

niveaus in verschillende disciplines.  
 

 

 

 

 

 

 Informatie clinic   

 Datum: 
 Plaats:  

Zondag 17 juli 2016 

Crossterrein “Voorruiters” aan de Sportlaan 10 te Voorhout (nabij Leiden) 

 Kosten: Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen groepjes van 3 of 4 ruiters samengesteld 

worden. De lessen duren 60 minuten . De combinaties zullen naar niveau worden ingedeeld, 

deelname mogelijk voor alle niveaus. Kosten Leden € 25,-, Niet leden € 30,- 

LET OP: bodyprotector en beenbescherming voor het paard / pony is verplicht! 

 Sluitingsdatum: Zaterdag 9 juli 2016 
Aanmelden: 
 

 Contactpersoon: 

Door je naam, naam paard, vader paard, spring/crossniveau en telefoonnummer te mailen 

naar: clinic@delflandruiters.nl 
Jacqueline vd Berg 06 - 23040830 

 
**Het clinicreglement van PSV Delflandruiters is van toepassing op de deze clinic.  

http://www.delflandruiters.nl/phocadownload/Clinicreglement_DLR_aug_2013.pdf  
 



 

 

 

Enjoy the DLR ride, 27 augustus 2016 
Als afzonderlijke bijlage bij deze nieuwsbrief is een aankondiging verzonden m.b.t. de Enjoy de DLR 

ride, welke op 27 augustus aanstaande wordt georganiseerd in recreatiegebied Madestein in Den 

Haag. Interesse??? Geef je op bij Debby van Veen via secretariaat@delflandruiters.nl 

 

 

Kijk voor meer informatie over de paardensport in onze kring / regio op: 

 

WWW.DELFLANDRUITERS.NL 

WWW.KRINGZUIDWEST.NL   

WWW.KNHSZUIDHOLLAND.NL 

 

 

 

 

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 Activiteit Locatie 

9/10 juli 2016 Kringkampioenschappen dressuur Maassluis 

17 juli 2016 Clinic Ilonka Kluytmans Voorhout 

27 augustus 2016 DLR ride  Den Haag, Madestein 

1 september 2016 Deadline Centaur centaur@delflandruiters.nl  

 


