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Herfstmeeting Kring Zuidwest 29 september en/of 6 oktober 2018 
Het Kringbestuur organiseert ook in 2018 weer de jaarlijkse herfstmeeting.  Net als de afgelopen 
jaren is er een splitsing gemaakt in de datum voor de klasse B/L en de M/Z/ZZ licht 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 29 september rijden de B/L teams een selectie wedstrijd, locatie Flardingha 
Ruiters in Vlaardingen 

 op zaterdag 6 oktober rijden de M/Z/ZZ licht teams een selectie wedstrijd, locatie 
Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk 

Van deze beide selectie wedstrijden gaan de beste teams door naar de finale van de Regio 
Herfstmeeting op zondag 21 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 2 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. Deze tegenprestatie is geen keuze, wij 
verwachten de volledige teams bij de prijsuitreiking ook als de resultaten niet zijn zoals gehoopt, het 
is een teamwedstrijd en dat betekent samen uit, samen thuis! 
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Kijk voor meer informatie over de paardensport in onze kring / regio op: 

WWW.DELFLANDRUITERS.NL 

WWW.KRINGZUIDWEST.NL   

WWW.KNHSZUIDHOLLAND.NL 

 

Agenda activiteiten Delflandruiters: 
 

Datum Activiteit Locatie 

1 november 2018 Opening inschrijving via MIJN KNHS 
Wintercompetitie Delflandruiters 2019 

Trainingsstal De Hoeve 

20 januari 2019 1e wedstrijd Wintercompetitie DLR 2019 Trainingsstal De Hoeve 

10 februari 2019 2e wedstrijd Wintercompetitie DLR 2019 Trainingsstal De Hoeve 

3 maart 2019 Finale Wintercompetitie DLR 2019 Trainingsstal De Hoeve 

 

http://www.delflandruiters.nl/
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