
 

 

 

PSV Delflandruiters: sinds 1950   Meer informatie: www.delflandruiters.nl  

De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door: 

  

 

   JUBILEUMCLINIC 
 

Mogelijkheid tot verkrijgen 

KNHS Licentiepunt 
 

 

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. 

Internationaal jurylid Mathie Boomaars zal 

toelichting geven. Naast de lessen zullen 

Diederik, Patrick en Danielle een demonstratie 

verzorgen en uitleg geven over de opleiding 

van het sportpaard. Alle activiteiten op deze 

dag staan in het centrale thema van deze 

jubileumdag: “De opbouw en training van het 

sportpaard in de verschillende 

africhtingsstadia”.  

 

KNHS-licentiepunten voor instructeurs 

voor alle instructeurs (dressuur/springen 

/eventing) bestaat de mogelijkheid om een 

KNHS licentiepunt te verkrijgen indien deze 

clinic wordt bezocht tussen 12.00 – 18.00 uur. 

Wil je het licentiepunt verkrijgen dan dien je 

je vooraf aan te melden via 

secretariaat@delflandruiters.nl en het 

daarvoor verschuldigde deelnamebedrag van 

€ 10,- te hebben voldaan. Voor instructeurs 

die lid zijn van de Delflandruiters is het 

verkrijgen van het licentiepunt gratis.  

 

Programma 
(tijden onder voorbehoud. Kijk voor het 

definitieve programma vanaf 30 mei op 

www.delflandruiters.nl) 

 

De clinics worden de gehele dag 

van 10.00-18.00 gegeven op 

Trainingsstal De Hoeve te 

Naaldwijk (gratis entree!). 
 

Om 12.00, 13.00, 15.45 en 17.45 

worden demonstraties gegeven 

door Patrick van der Meer en 

Diederik van Silfhout. 
 

Om 10.45 zullen Alixia Hodge en 

Judith Hoogweg een demonstratie 

met een balansbord verzorgen.  
 

Om 12.30 en 15.00 geeft Morgan 

Lashley een toelichting op de 

hartslag tijdens de training (12.30) 

en de beweging van een 

sportpaard (15.00). 
 

Om 15.00 en om 16.15 komen 

bitfitting en passende zadels aan 

bod, verzorgd door Karin Toetenel 

en Nienke Bergsma.  
 

Ook aan kinderen is gedacht. 

Trainingsstal Maike Wiebelitz 

zorgt er voor dat kinderen op 

bepaalde tijden een ritje op een 

pony kunnen  maken.  
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