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

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Santen & Gasille Makelaars, Koornneef relatiegeschenken,  

Traningsstal de Hoeve, Rabobank, ‘t Ruiterhuis, Loodgietersbedrijf Ad van den Elshout.  

 Deelnemen aan deze clinic? 

Kijk voor meer informatie en het volledige  
reglement op www.delflandruiters.nl  

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.  

7 juni 2015 

Jubileumclinic PSV Delflandruiters 

http://www.delflandruiters.nl
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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  

LET OP!:  

Het clinicreglement dressuurclinic 65 jarig jubileum PSV Delflandruiters 7 juni 2015, 

is van toepassing op deze clinic (zie www.delflandruiters.nl)  

Datum en tijd:  Zondag 7 juni 2015 

Plaats:   Traningsstal de Hoeve te Naaldwijk 

Kosten:   Patrick van der Meer Diederik van Silfhout Danielle van Mierlo 

Leden PSV DLR: €35/45 min   €35/45 min   €25/45 min 

Niet-leden:  €50/45 min   €50/45 min   €35/45 min 

Entree bezoekers: Gratis 

Duur clinic:  45 minuten (3 combinaties per 45 minuten bij Patrick en Diederik,  

   2 combinaties per 45 minuten bij Danielle) 

Aanmelden:  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 

http://www.delflandruiters.nl

