
 
 
 

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

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

  

 

Oefenwedstrijd vier-/zestallen 
Zondag 5 juli 2015 

Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk 
 

 

Vanuit PSV Delflandruiters is inmiddels een aantal viertallen actief, die ook aan de start zullen verschijnen op 

de regiokampioenschappen in zowel de afdelingsdressuur als de teamdressuur. Ter voorbereiding organiseren 

wij een oefenwedstrijd.   
 

Op deze dag zal een echte wedstrijd worden nagebootst. 

Wij verzoeken de teams dan ook in correcte kleding / 

optoming in de ring te verschijnen. De proef zal worden 

beoordeeld door een KNHS gekwalificeerde jury speciaal 

voor vier/zestallen. Na de proef zullen de teams direct 

mondeling de aanbevelingen / het commentaar van de jury 

krijgen. Tevens zullen er protocollen worden uitgereikt. 
 

Voor wie is dit bedoeld? 

Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om aan deze 

oefenwedstrijd deel te nemen. Zowel vier- als zestallen in 

de afdelingsdressuur of teamdressuur (op muziek). Je mag 

als team starten in elke gewenste klasse. Wil je met je team dus bv. een keer M starten terwijl je in de praktijk 

dit nog niet mag, dan is dit je kans. Het is ook mogelijk 2 proeven te starten, zodat ook de reserves mee kunnen 

oefenen. Een paard mag met de oefenwedstrijd maximaal 2 proeven lopen. Teams die bestaan uit leden van 

meerdere verenigingen en/of niet-KNHS leden en gelegenheidsviertallen zijn eveneens van harte welkom. Ook is 

dit een uitgelezen mogelijkheid om eens kennis te maken met deze tak van dressuursport. De proef die wordt 

verreden voor de afdelingsdressuur is de proefnummer 45, 46, 48,50 of 52 (oneven jaar, afhankelijk van de te 

rijden klasse en paarden of pony’s). Enthousiast geworden, geef je dan snel op! 
 

 Informatie oefenwedstrijd:   

 Datum: 

 Waar:  

Zondag 5 juli 2015 

Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk 

 Hoe laat:  Aanvang circa 10.00 uur  

 Kosten: Voor viertallen waarvan minimaal 3 ruiters/amazones lid zijn van de Delflandruiters zijn er geen 

kosten aan de oefenwedstrijd verbonden. Overige viertallen betalen  €15 per proef.  

 Sluitingsdatum: Zaterdag 27 juni 2015 

Aanmelden: 

 

 Contractpersoon: 

 

 

Door de namen van de deelnemers incl. paard/pony en de te rijden klasse door te geven via: 

coby@delflandruiters.nl.  

Coby van der Meer, 06-41267833 


