
 
PSV Delflandruiters een 

een actieve en gezellige vereniging! 

 
Ben je een ruiter of amazone uit het Westland, 
Den Haag of omgeving? Dan is een 
kennismaking met de Delflandruiters zeker de 
moeite waard. Bij ons kun je clinics volgen, 
wedstrijden rijden en meedoen aan allerhande 
paardenactiviteiten. 
 
Wie zijn de Delflandruiters? 

Wij zijn een in 1950 opgerichte, middelgrote 
rijvereniging die is aangesloten bij de KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond). We hebben circa 100 leden, 
waarvan ongeveer de helft actief deelneemt 
aan dressuur en springwedstrijden.  
 
Wat doen wij? 

De meeste van onze paard en pony-leden 
richten zich op dressuur, maar uiteraard 
worden de springsport en de samengestelde 
wedstrijdsport niet vergeten, evenals de men- 
en recreatiesport. Onze leden komen uit in de 
klasse B tot en met ZZ-zwaar. Het rijden van 
wedstrijden is overigens niet verplicht. 
Als je lid wordt van de Delflandruiters, heb je 
toegang tot alle wedstrijden van de KNHS. 
Daarnaast ben je uiteraard van harte welkom 
bij alle verenigingsactiviteiten, waarover je 
verderop meer leest. 

 
 
 

 
Thuislocatie 

Onze activiteiten organiseren we voor het 
overgrote deel op onze thuisbasis, 
Trainingsstal de Hoeve van Patrick en Sylvia 
van der Meer in Naaldwijk. 
Zie ook www.trainingsstaldehoeve.nl  
 
Verenigingsblad De Centaur 

Alle Delflandruiters ontvangen vier keer per 
jaar het verenigingsblad de Centaur. Hierin 
vind je interviews, nieuwtjes en 
wetenswaardigheden op paardengebied. 
Natuurlijk mag je ook zelf een bijdrage 
leveren aan de Centaur. 
 
Welke activiteiten organiseren wij? 

Bij vrijwel alle activiteiten die we vanuit de 
Delflandruiters organiseren staat het paard 
centraal. De organisatie van de activiteiten 
zoals wedstrijden, clinics of een dagje uit is 
in handen van steeds wisselende groepjes 
leden. Iedereen die dat wil, kan actief 
betrokken zijn bij de vereniging. Een greep 
uit onze activiteiten: 
 
 

 

Wintercompetitie 
Tijdens onze wintercompetitie, die bestaat 
uit een aantal dressuurwedstrijden, kun je je 
meten met andere combinaties van jouw 
niveau. Voor de winnaars zijn statiedekens 
beschikbaar. De wedstrijden tellen uiteraard 
voor promotie en zijn ook opengesteld voor 
leden van andere verenigingen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clinics 
Zo’n vier tot zes keer per jaar nodigen wij 
een bekende instructeur of instructrice uit 
voor het geven van een clinic. Een leerzaam 
evenement voor meerijdende 
combinaties en 
toeschouwers, die op deze 
manier hun kennis over het 
paardrijden kunnen 
vergroten. Delflandruiters-
leden kunnen tegen een 
gereduceerd tarief aan deze 
clinics meedoen. 
 

Uitstapje 
Eén keer per jaar organiseren wij een 
uitstapje voor alle leden, bijvoorbeeld naar 
een paardenevenement of een bekende 
(dressuur/spring)stal. Zo’n dag sluiten wij af 
met een gezamenlijk etentje. Het is dus  
naast een leerzame, ook een gezellige dag. 
 

  



Aanmeldformulier  

lidmaatschap Delflandruiters 
 
Word nu ook lid van PSV Delflandruiters!  
Vul onderstaande gegevens in en stuur deze op 
naar: 
 
Secretariaat PSV Delflandruiters, 
t.a.v. Debby van Veen 
secretariaat@delflandruiters.nl 
tel 06 – 25598159 (bij voorkeur na 18.00 uur) 

 
Achternaam: 
 

 

Voorletters en 
roepnaam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Woonplaats: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

E-mail adres: 
(t.b.v. het versturen 
van nieuwsbrieven) 

 

Geboortedatum: 
 

 

Persoonsnummer, 
indien al eerder KNHS 
lid geweest: 

 

Waar staat 
paard/pony gestald 
(ivm verzending 
centaur) 

 

 
Let op! Het aanvragen van een startpas alleen door het 
lid zelf gedaan worden (nadat het lidmaatschap door het 
secretariaat is aangemeld bij de KNHS). Bij vragen 
omtrent het aanvragen van een startpas kun je altijd bij 
het secretariaat van de Delflandruiters terecht.  

 

 
Lid worden? 

 
Enthousiast geworden over alle activiteiten 
die wij als vereniging organiseren? Word lid 
van de Delflandruiters! 
 
DLR Contributie 2017                     € 25,00 
KNHS lidmaatschap 2017                € 20,60* 
Totaal DLR&KNHS lidmaatschap €45,60 

 
* Delflandruiter-leden dienen tevens KNHS-lid te zijn 

 
 

Overige tarieven KNHS 2017: 
€ 111,25 Startpas paard 12 maanden 
€ 46,25 Startpas paard 1 maand 
€ 87,50 Startpas pony 12 maanden 
€ 37,00 Startpas pony 1 maand 
Kijk voor overige tarieven op www.knhs.nl  
 
Donateurschap 
Voor iedereen die de Delflandruiters een 
warm hart toedraagt, is er de mogelijkheid 
om je op te geven als donateur. Vanaf €10 
per jaar kan je donateur worden en daarvoor 
ontvang je 4x per jaar de Centaur. Je kan 
altijd meedoen aan onze activiteiten, maar 
zonder de kortingen die voor leden gelden. 
 
Meer informatie? 
Bij het secretariaat van de Delflandruiters 
kun je terecht voor lidmaatschappen en alle 
voorkomende vragen: 
 
Debby van Veen 
Fie Carelsenlaan 22 
2548 ZN Den Haag 
tel. 06-25598159 (bvk na 18.00 uur) 
secretariaat@delflandruiters.nl 
 
Of kijk op www.delflandruiters.nl  

 

 

 

 

 
 

 

 


