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Delflandruiter viertal op Hippiade a.s. zaterdag in Ermelo
A.s. weekend zal er een Delflandruiter viertal aan de start verschijnen in de rubriek teamdressuur
(kur op muziek) op de Hippiade welke wordt verreden in Ermelo op het KNHS centrum aldaar. Wij
willen de dames heel erg veel succes en bovenal plezier wensen.
Mocht je als toeschouwer de dames willen aanmoedigen, dat kan! De toegang van dit evenement is
gratis. Kijk voor meer informatie op www.hippiade.nl
Save the date: clinic Bart Bax 30 oktober 2016 te Naaldwijk
Voor een aantal Delflandruiters een oude bekende, voor andere compleet nieuw: Dressuurruiter Bart
Bax komt een clinic verzorgen op 30 oktober aanstaande op trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk.
Nadere informatie volgt op een later tijdstip, maar mocht je jezelf nu echt niet kunnen bedwingen en
je je alvast willen opgeven, dat kan via clinic@delflandruiters.nl
DLR ride 27 augustus jl. AFGELAST
Via de DLR Facebook site is de afgelasting van de DLR ride in een eerder stadium gecommuniceerd.
Wij willen hier nog even op terugkomen door te melden dat deze afgelasting enkel veroorzaakt is
door zeer beperkte aantal aanmeldingen. Wij willen als bestuur graag een groot aanbod aan
verschillende activiteiten blijven organiseren, maar dat kan uiteraard alleen als mensen/deelnemers
zich aanmelden. Mocht je dus ergens aan willen deelnemen, bedenk dan niet alleen dat je je wilt
aanmelden, maar doe dat aub ook! Als je andere ideeën of suggesties hebt voor activiteiten, laat dat
de bestuursleden weten, we gaan ermee aan de slag.

DLR kleding en/of relatiegeschenken/kerstpakketten in combinatie met sponsoring Koornneef
Relatiegeschenken
Al vele jaren is Koornneef Relatiegeschenken uit ’s-Gravenzande een trouwe sponsor van PSV
Delflandruiters. Ook de Delflandruiter kleding (o.a. fleecetruien, t-shirts en sokken) wordt door
Koornneef verzorgt. Op dit moment hebben zij een actie waarbij zij dubbel onze kas spekken.
De actie voor sportclubs werkt heel eenvoudig. Van iedere aankoop die DLR leden en/of relaties bij
Koornneef doen, maken zij oplopend tot 5% over naar de vereniging. Of het nu gaat om een kleine
bestelling van enkele stuks kleding of om een flinke order aan relatiegeschenken: oplopend tot 5%
(over het bedrag ex btw) gaat rechtstreeks de clubkas in. Alle leden en relaties mogen zo vaak
meedoen als zij willen en de actie loopt tot 1 februari 2017. Zo pakt de vereniging ook de
decembermaand – dé maand voor relatiegeschenken – nog mooi even mee!
Koornneef Relatiegeschenken is een echte totaalleverancier. Zij leveren relatiegeschenken, werk- en
promotiekleding en kerstpakketten. In de showroom in ’s-Gravenzande laten zij ons ruime en
aantrekkelijke aanbod zien.
Kijk op: http://www.delflandruiters.nl/index.php/startpagina/kleding voor het aanbod aan DLR
kleding of kijk op www.koornneef.nl voor het totale aanbod van Koornneef relatiegeschenken.
Voor het bestellen of het maken van een afspraak bel met 0174 – 420383 en laat weten dat je aan de
aktie “spek de sportkas” deelneemt voor PSV Delflandruiters
Herfstmeeting Kring Zuidwest 1 of 8 oktober 2016
Het Kringbestuur organiseert ook in 2016 weer de jaarlijkse herfstmeeting. Nieuw dit jaar is dat de
beste 5 teams van iedere klasse (B/L en M/Z) uit Kring Zuidwest zullen strijden tegen de andere 2
kringen uit Zuid-Holland, zodat we een echte provincie strijd krijgen. Er zal dit jaar een
Kringkampioen in de klasse B/L en M/Z zijn en een Regio kampioen in beide klasse.
Net als vorig jaar is er een splitsing gemaakt in de datum voor de klasse B/L en de M/Z klasse, omdat
het gezien het aantal verenigingen in kring Zuidwest onmogelijk is om alles op 1 dag te laten
verrijden.
De data van deze herfstmeeting en de finale zijn:
•
•

op zaterdag 1 oktober rijden de B/L teams een selectie wedstrijd, locatie nog nader bekend
te maken
op zaterdag 8 oktober rijden de M/Z teams een selectie wedstrijd, locatie Trainingsstal De
Hoeve, Galgeweg 25, Naaldwijk (Hoeve Westland Ruiters)

Van deze beide selectie wedstrijden gaan de beste 5 teams (dus 10 teams in totaal) door naar de
finale van de Regio Herfstmeeting op zondag 23 oktober, locatie Manege de Prinsenstad in Delft,
Rijkstraatweg 145 te Delft.
Wil je als DLR lid graag deelnemen aan de herfstmeeting namens de Delflandruiters, geef je dan op!!
Doe dit door een mail te versturen aan Debby van Veen via secretariaat@delflandruiters.nl.
Aanmelden kan uiterlijk tot en met 15 september aanstaande. Ook voor vragen kun je bij Debby
terecht. Mochten er teveel aanmelding komen, dan zal het team door middel van loting worden
samengesteld. Het startgeld voor deze wedstrijd (waarbij de eventuele winstpunten “gewoon” tellen
voor je individuele standen) zal door de vereniging worden betaald, als tegenprestatie wordt
verwacht dat je met het logo op je dekje en het DLR speldje op je jasje rijdt (eventueel beschikbaar
via het secretariaat) en bij de prijsuitreiking aanwezig bent.

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

DE VOLGENDE UITGAVE VAN DE CENTAUR KOMT ER ALWEER AAN, 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
4 september 2016
1 oktober 2016
8 oktober 2016
23 oktober 2016
30 oktober 2016
1 december 2016

Activiteit
Hippiade, teamdressuur Delflandruiters
Herfstmeeting B/L
Herfstmeeting M/Z
Herfstmeeting finale kring Zuid West
Clinic Bart Bax
Deadline Centaur

Locatie
Ermelo
Nog te bepalen
Naaldwijk
Delft
Naaldwijk
centaur@delflandruiters.nl

