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PSV Delflandruiters aan start bij afdelingsdressuur 1 augustus a.s  
A.s. zaterdag 1 augustus zal het eerste viertal van PSV Delflandruiters deelnemen aan de 

regiokampioenschappen welke worden verreden in Heerjansdam. 

Dit team neemt deel aan de afdelingsdressuur klasse L paarden.  Het tweede viertal van PSV 

Delflandruiters zal deelnemen aan de teamdressuurrubriek (Kur) en komt op 8 augustus aan start, 

waarover hieronder meer wordt gemeld. 

 

Het enthousiaste team voor de afdelingsdressuur bestaat uit Sabine Rusticus, Linda Kwanten, Patricia 

Lankester en Fieke Jansen en hebben de paarden allen gestald bij stal Langelaan in 

Schipluiden.  Onder leiding van Leone van de Wijgaart hebben ze regelmatig geoefend.  Benieuwd 

naar het resultaat???????? 
 

Uiteraard willen we een zo groot mogelijke supportersschare in Heerjansdam op de been brengen, 

kom dus ook gezellig kijken. 

De starttijd is op 1 augustus 14.45 uur. 

 

Op www.knhszuidholland.nl kun je de volledige startlijst vinden en een routebeschrijving. 
 

PSV Delflandruiters aan start bij teamdressuur 8 augustus a.s. 
Ook op het onderdeel teamdressuur (=kur op muziek voor 4/6 tallen) is er deelname vanuit PSV 

Delflandruiters. Dit viertal van PSV Delflandruiters zal deelnemen aan de regiokampioenschappen 

welke worden verreden in Heerjansdam op 8 augustus a.s. . 

Dit team neemt deel aan de teamdressuur klasse M paarden.   

 

Het door blessures geplaagde team voor de teamdressuur bestaat vooralsnog uit Anouk Speksnijder, 

Mitchell Gundlach, Louise de Kruijf en Bowine van Vliet en hebben de paarden allen gestald bij stal 

Verboon in Schipluiden.  Onder leiding van Esmee van Ditmars zijn de dames klaargestoomd en we 

hopen uiteraard dat zich geen nieuwe blessures zullen voordoen.   

Benieuwd naar de muziekkeuze en de choreografie? Kom dan zeker kijken! 

Uiteraard willen we ook hier een zo groot mogelijke supportersschare in Heerjansdam op de been 

brengen, kom dus allemaal. De voorlopige starttijd is op 8 augustus 16.45 uur. 

Op www.knhszuidholland.nl kun je eind volgende week de definitieve startlijst vinden en een 

routebeschrijving. 
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Regiokampioenschappen springen paarden klasse L t/m ZZ uitgesteld naar 22 augustus 
Het zal niemand ontgaan zijn wat voor dramatisch weer het afgelopen zaterdag was. Op deze dag 

was het regiokampioenschap springen paarden gepland en dit is ook van start gegaan, maar na 

verloop van korte tijd is er besloten om het af te breken.  

Het regiokampioenschap  Springen Paarden klasse L-M-Z-ZZ en de dressuur voor het Verenigings 

Kampioenschap is zodoende verplaatst naar zaterdag 22 augustus 2015 bij Manege Middenhof in 

Maassluis. 

Alle combinaties op de startlijst van 25 juli blijven AUTOMATISCH ingeschreven voor 22 augustus.  

Mocht u onverhoopt niet kunnen/willen deelnemen op 22 augustus dan graag via de mail afmelden 

bij Henk Richardson. 

Combinaties die niet stonden ingeschreven voor 25 juli kunnen zich alsnog tot 14 augustus voor 

deelname op 22 augustus via de mail inschrijven bij Henk Richardson. 

 

Enjoy de DLR ride, 30 augustus 2015 
Binnenkort volgt meer informatie over de Enjoy de DLR ride, welke op 30 augustus aanstaande wordt 

georganiseerd in het Kralingsebos in Rotterdam. Interesse??? Let op de informatie op de website 

www.delflandruiters.nl of geef je op bij Nicole Houweling via nicole@delflandruiters.nl  

 

 

 

 

1 SEPTEMBER A.S. IS DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE UITGAVE VAN DE CENTAUR, 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 Activiteit Locatie 

1 augustus 2015 Afdelingsdressuur regiokampioenschap Heerjansdam 

1 augustus 2015 Teamdressuur regiokampioenschap Heerjansdam 

22 augustus 2015 Regiokampioenschap springen L t/m ZZ  Maassluis 

30 augustus 2015 Enjoy de DLR ride Rotterdam, Kralingsebos 

1 september 2015 Deadline Centaur centaur@delflandruiters.nl  

 


