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Wintercompetitie PSV Delflandruiters 2017
Zondag 22 januari was de eerste wedstrijd van de Wintercompetitie PSV Delflandruiters 2017 op
onze thuisbasis Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk. Het was een lekker volle wedstrijddag waarin
door de deelnemers gestreden werd om de diverse prijzen beschikbaar gesteld door o.a. The Horse
Store en de Makro en een overheerlijke taart door de Firma Van Buiten. Op 12 februari aanstaande is
de 2e wedstrijd waarna op 5 maart de finale volgt. Op deze finaledag zal The Horse Store net als vorig
jaar aanwezig zijn met een stand met zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Noteer deze datum dus zeker
even in je agenda en kom gezellig langs.
Kijk voor de uitslagen en/of de startlijst van deze wedstrijd(en) op www.knhs.nl onder de
wedstrijdkalender of op onze eigen website www.delflandruiters.nl

Clinic Rita van der Meulen 26 februari 2017 te Naaldwijk
Zoals jullie in de Centaur en op de website en Facebook al hebben kunnen lezen komt Grand Prix
jurylid Rita van der Meulen op 26 februari een clinic bij de Delflandruiters verzorgen.
Onderstaand de bijbehorende flyer met informatie. Wil je meedoen, geef je dan nog snel op via
clinic@delflandruiters.nl

Algemene ledenvergadering 8 maart 2017 te Wateringen (in The Horse Store)
Op woensdag 8 maart aanstaande om 19.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van
PSV Delflandruiters plaats. Deze ledenvergadering wordt (na een zeer goed bezochte vergadering van
het afgelopen jaar) wederom gehouden in Wateringen bij The Horse Store. In de bijlage tref je de
agenda voor deze vergadering en de notulen van de vergadering van vorig jaar. Mocht je niet
aanwezig kunnen zijn op deze vergadering, meld je dan af bij het secretariaat via
secretariaat@delflandruiters.nl. Ook dit jaar is er voor de bezoekers weer een zeer aantrekkelijke
korting (zie agenda).
Safe the date: Delflandruiter uitje 24 juni 2017 CHIO Rotterdam
Weliswaar is 2017 geen jubileumjaar maar om te vieren dat we zo’n gezellige vereniging zijn heeft
het bestuur het idee opgevat om met z’n allen de Kür op Muziek op het CHIO Rotterdam te
bezoeken.
Meer informatie is bij het samenstellen van deze nieuwsbrief nog niet bekend, zodra dit wel het
geval is zullen wij een separate aankondiging versturen.
Rabobank CHIO Zuid Holland Cup dressuur 2017
Stichting CHIO Rotterdam organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met de Rotterdamsche
Manege de CHIO Zuid-Holland Cup, waarbij alle verenigingen in Zuid-Holland een team kunnen
afvaardigen naar de selectie voor dit kampioenschap. Elk team bestaat uit 2 M combinaties (M1 of
M2) en 2 Z combinaties (Z1 of Z2 of ZZ licht). De teams strijden in de 1e ronde, welke wordt
gehouden op zondag 4 en maandag 5 juni 2017 (Pinksteren!) op de terreinen van de Rotterdamse
Manege (dat is het echte CHIO Rotterdam terrein), voor de teamplaatsen die er zijn in de halve
finale, welke wordt gehouden tijdens het CHIO!
Lijkt het je leuk om de eer van de vereniging te verdedigen, geef je dan zo snel mogelijk op via Debby
van Veen secretariaat@delflandruiters.nl. PSV Delflandruiters zal op maandag 5 juni 2017 aan de
start verschijnen, mits er een volledig team aan de start kan worden gebracht. Je ontvangt altijd een
bevestiging van je inschrijving, als dat niet het geval is, is je mail niet aangekomen. Aanmelden kan
tot en met 24 maart aanstaande. Bij een te groot aantal aanmeldingen wordt er geloot om de
beschikbare startplaatsen.
LET OP: het startgeld voor deze wedstrijd wordt door de vereniging betaald. Als tegenprestatie
verwacht het bestuur dat je met het logo van de DLR op je dekje rijdt en het speldje op je jasje, welke
beschikbaar gesteld wordt door de vereniging. Tevens is het verplicht om met het gehele team
aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking, welke op maandagavond 2e pinksterdag (5 juni) plaatsvindt.
Ter informatie: er wordt 1 proef verreden en de eventueel behaalde winstpunten van deze 1e ronde
(4 en 5 juni 2017) tellen voor promotie.

Verzending Centaur
Reeds vele jaren wordt vier keer per jaar ons clubblad de Centaur door de centaurredactie
samengesteld en aan de leden verzonden. Om portokosten te besparen brengen de bestuursleden
een groot aantal van de Centaurs bij diverse stallen waar Delflandruiterleden komen en/of bij
Delflandruiterleden thuis. Om het bestand up to date te houden willen wij de leden verzoeken om bij
een wijziging van stal of een andere verzendmogelijkheid (bijvoorbeeld via mede-delflandruiterlid)
dit door te geven aan het secretariaat via secretariaat@delflandruiters.nl Daarmee kunnen we een
heleboel kosten besparen want het verzenden van 1 centaur per post kost tegenwoordig al snel 3
euro of meer per blad. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties!

Kijk voor meer informatie over de paardensport in onze kring / regio op:
WWW.DELFLANDRUITERS.NL
WWW.KRING-ZUIDWEST.NL
WWW.KNHSZUIDHOLLAND.NL

DE VOLGENDE UITGAVE VAN DE CENTAUR KOMT IN MAART, 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
12 februari 2017
26 februari 2017
1 maart 2017
5 maart 2017
8 maart 2017
24 juni 2017

Activiteit
2e wedstrijd Wintercompetitie 2017
Clinic Rita van der Meulen
Deadline Centaur
Finale Wintercompetitie 2017
Algemene Ledenvergadering
Dagje uit DLR: CHIO Rotterdam

Locatie
Naaldwijk
Naaldwijk
centaur@delflandruiters.nl
Naaldwijk
Wateringen, The Horse Store
Rotterdam

