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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Namens het bestuur wensen wij jullie allen een heel 
gelukkig, gezond en sportief 2016! 
Wij hopen dat dit jaar ons weer veel leuke en gezellige 
paardenmomenten mag brengen. Wij luiden het nieuwe jaar 
graag met jullie in, op vrijdag 22 januari vanaf 17.00 uur in 
het clubhuis. Wij hopen jullie allen te zien!  

 

 

Nieuw lid: 
 
We hebben er weer een nieuwe 
(oude bekende) ruiter bij: 

 Joyce van Hoorn 

 
 
 

 

Activiteiten overzicht 
 
22 januari: 
Nieuwjaarsborrel in het clubhuis  
 
 

Januari 
 

1.  

 

Kringkampioen B pony’s  
 
Zaterdag 9 januari heeft onze Jonne meegedaan aan de 
laatste kringkampioenschappen van kring Merwede in 
Oosteind. (Kring Merwede zal gaan fuseren met Kring Oost). 
Tijdens dit kringkampioenschap heeft zij de titel 
kringkampioen B pony’s op haar naam weten te schrijven!!  
Wij feliciteren haar met deze prachtige overwinning.  
Zij mag eind januari haar titel gaan verdedigen tijdens de 
regiokampioenschappen. Tijdens de 
regiokampioenschappen komen alle kringkampioenen bij 
elkaar om tegen elkaar te strijden voor de titel 
regiokamioen. Heel veel succes en zet hem op Jonne!! 
 

Afschrijving contributie 

De incasso’s zullen dit jaar op de 
volgende data afgescheven 
worden: 
1e incasso: 28-02-2016 
2e incasso: 28-05-2016 
3e incasso: 28-08-2016 
4e incasso: 28-11-2016 
 
Er zullen 2 nota's van de 
rekeningen worden geschreven: 
- Paarden € 200 contributie  
+ € 20 KNHS 
- Pony's € 160 contributie  
+ € 20 KNHS 
- Menners € 235 contributie 
 + € 20 KNHS 
- Recreanten € 90 contributie 
 + €20 KNHS 
- KNHS donateurs € 30 
contributie + € 20 KNHS 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Lianne van Muyden 

 
Benieuwd naar Lianne 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. 

Groeiende vereniging  
 
De vereniging is vanaf mei 2015 gegroeid 
met 16 nieuwe leden!!! Hier zijn wij heel 
blij mee!  
Helaas hebben ook 6 leden hun lidmaatschap 
om verschillende redenen opgezegd.  
Wij hopen in 2016 onze leden te behouden 
en nog meer nieuwe leden te werven.   
 
 

 

Menwedstrijden 
 
Zaterdagavond 9 januari hebben de 

Killesteynruiters hun tweede onderlinge 

indoor menwedstrijd georganiseerd bij 

manege Schakel in Ameide. Er zijn 26 

combinaties gestart. De volgende onderlinge 

indoor wedstrijd vindt wederom plaats bij 

manage Schakel en zal verreden worden op 

zaterdag 12 maart. Leuk om te gaan kijken!  

De overige datums voor de menwedstrijden 

zijn ook bekend en deze zijn als volgt: 

 12/13 februari Betuwe cup Finale  
(doen enkele leden van ons aan mee ) 

 
 12 maart Indoor schakel  
( georganiseerd door de Killesteynruiters) 

 
 14 mei Midden Nederland cup 

Voornruiters  
( mede georganiseerd door de Killesteynruiters ) 

 
 11 juni Midden Nederland cup 

Lexmond 
 

 2 Juli Midden Nederland cup 
Rijnruiters  

( mede georganiseerd door de Killesteynruiters ) 

 
 23 Jul Midden Nederland cup 

Lexmond 
 

 13 Aug Midden Nederland cup  
Kapel Avezaath Finale  

( mede georganiseerd door de Killesteynruiters ) 
 

http://www.killesteynruiters.nl/

