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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Jonne door naar Hippiade Ermelo 

 
Nadat Jonne de geweldige titel van regiokampioen pony’s 
(in haar klasse) op haar naam wist te schrijven, staat haar 
aanstaande zaterdag nog een mooie uitdaging te wachten. 
Jonne zal aanstaande zaterdag om 8.30 uur aan de start 
verschijnen tijden het NK pony’s in Ermelo. Wij wensen 
Jonne en Charley heel veel succes. Het is nu al een super 
knappe prestatie!  

Activiteiten overzicht 
 
17 september: 
Clubkampioenschap 
- dressuur 
- vaardigheid 
- kur op muziek/ pass de deux 
- overkampen clubkampioenschap 
- aansluitend BBQ!! 
 
24 september: 
Klusdag 
(LET OP! Deze is een week verplaats i.v.m. 
de onderlinge wedstrijd) 
 

18 oktober: 
IBOP Fjorden 
 
12 november: 
Jaarlijkse GROTE klusdag met  
warm verzorgde lunch.  

Augustus 
 

1.  

 

Kampioen Midden Nederland Cup  
 
13 augustus is de finale van de Midden Nederland Cup 
verreden. Johan de Hoop is kampioen enkelspan pony’s 
geworden. Gefeliciteerd met deze mooie overwinning. 
 

 

Nieuwe leden 
 
- Senna Pauw  (recretielid) 

 

 
   
 
 

 
 
 

 

Opgeven onderlinge wedstrijd 
 
Als je deel wilt nemen aan de laatste onderlinge wedstrijd op 17 september geef je dan voor 1 
september op. Tot dusver zijn er nog bijna geen aanmeldingen. Het zou leuk zijn als er tijdens de 
laatste onderlinge wedstrijd zo veel mogelijk leden deelnemen, om het seizoen gezamenlijk af te 
sluiten. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Anja de Jong (v.beest@kpnmail.nl) of naar Kees 
de Hoop (hoop0253@planet.nl). Geef aan welke klasse je wilt starten en aan welke onderdelen je wilt 
deelnemen (dressuur, vaardigheid, kur op muziek/pass de deux).  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Anja de Jong 

 
Benieuwd naar Anja haar verhaal? Lees het 

op de site: www.killesteynruiters.nl  en 

ontdek wie er volgende maand in de 

schijnwerpers mag staan. 
Onderaan de homepagina vind je de link. 

Fjordenkeuring druk bezocht 

Zaterdag 30 juli werd het Fjordenstamboek 

bij ons op terrein verreden. De hele dag 

waren er allerlei activiteiten; keuring, 

dressuur aangespannen, dressuur onder het 

zadel, bestgaand aangespannen/onder het 

zadel, ringsteken en vaardigheid. Het was 

een gezellige en druk bezochte dag. Zaterdag 

18 oktober vindt er weer een Fjordendag bij 

ons op terrein plaats. Kom gerust kijken.  

Voortgang nieuwe rijbak 
 
Al eerder is bij jullie bekend gemaakt dat wij 
als bestuur bezig zijn met het aanleggen van 
een tweede rijdbak (20x40). Wij kunnen 
jullie vertellen dat de vergunningen rond 
zijn en dat er op 5 september begonnen zal 
worden met het aanleggen van deze tweede 
rijbak op het veld.  
 
Voor diegene die benieuwd is waar deze bak 
komt te liggen; er zijn oranje pionnen op het 
grasveld uitgezet. Deze pionnen duiden de 
afmeting van de rijbak aan.  
 
Wij verwachten dat de bak er met een week 
ligt en gaan er vanuit dat in deze week ook 
de bodem van onze bestaande rijbak is 
vervangen, zodat wij straks 2 goede bodems 
in de rijbakken hebben liggen. Wij hebben 
gekozen voor een bodem met snippers en 
vezeldoekjes (dit zorgt voor meer 
demping/vering).  
 
Het is de bedoeling dat wij met de 
onderlinge wedstrijd van 17 september de 
nieuwe bak in kunnen weiden!  
 
De longeercirkel willen wij in eerste 
instantie gaan verkleinen, zodat er 
voldoende doorgang is om gemakkelijk het 
veld op en af te komen.  
 
Wanneer er wordt gestart en wij de planning 
van de aannemer weten zullen wij jullie 
hierover informeren. De mogelijkheid 
bestaat dat de bak bepaalde dagdelen niet 
gebruikt kan worden. Wij rekenen op jullie 
begrip.  

http://www.killesteynruiters.nl/

