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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Jonne opgenomen in team Dressuurbeloften TTC- Zuid 
Holland 

 
Jonne Liefhebber was gescout en mocht deelnemen aan de 
selectiewedstrijd voor het Dressuurbeloften team TTC- Zuid 
Holland. Zij was samen met 40 andere ponyruiters 
geselecteerd om aan deze selectiewedstrijd deel te nemen. 
Er mochten 14 combinaties door, waarvan Jonne er 1 is. Zij 
zal 5 instructielessen krijgen van trainster Barbara Koot 
(hieronder afgebeeld) en 5 theorielessen.  
Gefeliciteerd met deze mooie overwinning Jonne. Wees 
maar trots op jezelf en Charley. Heel veel succes! 

 

Activiteiten overzicht 
 
 
30 juli: 
Fjorden keuring 
 
13 augustus: 
Finale Midden Nederland Cup 
 
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) 
 

12 november: 
Jaarlijkse GROTE klusdag met  
warm verzorgde lunch.  

Juli 
 

1.  

 

2e KNHS menwedstrijd GROOT succes! 
 
Woensdagavond 13 juli hebben wij voor de 2de keer een 
officiële KNHS menwedstrijd georganiseerd. Ook deze keer 
zat de wedstrijd snel vol. We begonnen om 16.00 uur en de 
laatste start was om 21.30 uur (dressuur en vaardigheid). 
Onze leden hebben goed gepresteerd op eigen 
bodem. Annemieke Tromp was zowel in dressuur en 
vaardigheid 1e (192 en 184,5 punten). Arie Timmer ging 
met een 1e prijs naar huis (192,5 en 187 punten). Marit de 
Hoop was 2e (188,5 en 183 punten). Freek Prozee ging ook 
naar huis met een 1e prijs (204 en 192 punten). 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

Nieuwe leden 
 
- Kees Vermeer  (menner) 
 
- Michelle en Christy van der Lee 
   (donateurs) 
 
- Marcella Heijkoop  (recreatielid) 

 
   
 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/annemieke.tromp.10
https://www.facebook.com/marit.dehoop.7
https://www.facebook.com/marit.dehoop.7
https://www.facebook.com/fprozee
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Suzan Bonouvrie 

 
Benieuwd naar Suzan haar verhaal? Lees het 

op de site: www.kil lesteynruiters.nl  en 

ontdek wie er volgende maand in de 

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

2 vriendinnen 1e prijs 

 

Nienke Oskam en Lynn Veenendaal hebben 

beide een 1e prijs behaald tijdens de 

Onderlinge wedstrijd bij de Stuwruiters. 

Gefeliciteerd meiden!!  

 

Pimp je pony/ paard 
 
Zaterdag 9 juli hebben we onze 3e 
onderlinge wedstrijd verreden, met als 
thema ‘ PIMP je pony/paard’ . Wederom was 
het dit jaar weer een groot succes. Alle 
ponyruiters hadden hun verkleedkleren, 
glitters, strikjes, smink en make-up uit de 
kast gehaald om er zo mooi mogelijk uit te 
zien. Stuk voor stuk zagen ze er allen weer 
prachtig uit. De PIMP jury heeft genoten. Dit 
jaar waren er ook een aantal paardenruiters 
verkleed. Wij hopen dat het PIMP virus over 
is geslagen op de andere paardenruiters en 
dat er volgend jaar nog meer GEPIMPTE 
PAARDEN in de ring verschijnen!  
 
Naast de dressuur is er ook gesprongen door 
de ruiters. Hier zijn mooie momenten van 
vastgelegd. De dressuurfoto’s komen z.s.m. 
online te staan, maar er waren zoveel foto’s 
geschoten dat het selecteren wat langer op 
zich laat wachten.  
 
Wegens de grote inschrijving hebben de 
menners ‘s middags de wedstrijd verreden. 
Er kon dressuur worden gestart en 
vaardigheid worden verreden.  
 
Het was een geslaagde dag met prachtig 
weer. 
 
Zaterdag 17 september zal de laatste 
onderlinge wedstrijd plaatsvinden, met 
aansluitend een BBQ. Hierbij zal ook 
gestreden worden voor het 
clubkampioenschap 2016! 
 
We hopen jullie allen te zien!  
 

 

http://www.killesteynruiters.nl/

