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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Rabobank clubkas campagne 
 
Een tijd geleden hebben jullie 
een mail ontvangen over de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Als je een rekening had bij de 
Rabobank en lid was van de 
Rabobank kon je stemmen op je 
favoriete sportvereniging. Aan 
de hand van het aantal stemmen, 
werd een bedrag toegekend aan 
de desbetreffende vereniging. 
 
Wij hebben met de clubkas 
champagne van de Rabobank 
€74,25 opgehaald voor de 
Killesteynruiters. 
 
Wij zijn blij met deze extra 
inkomsten en willen daarom alle 
mensen die gestemd hebben 
hartelijk bedanken!! 

 
Felicitaties 
 
Afgelopen zaterdag (6 juni) is Ina Haag gestart tijdens het 
kringkampioenschap springen in Spijk. Zij heeft het 
kampioenschap in de klasse B op haar naam weten te zetten 
en mag zich DE KRINGKAMPIOEN SPRINGEN KLASSE B 
2015 van kring Merwede noemen!! 
 
Arie Timmer is geslaagd voor de opleiding meninstructeur!! 
Hij zal bij de Killesteynruiters de lessen gaan verzorgen 
voor onze beginnende menleden op de donderdagavond 
van 19.30- 20.30 uur.  
 
Allebei van harte gefeliciteerd!!  

Nieuwe leden 
 
We hebben weer nieuwe leden bij de vereniging: 
 

- Carina van Ooijen  (menner)  
- Lynn Veenendaal  (pony ruiter) 
- Yonne Liefhebber  (pony ruiter) 
- Lianne van Muyden  (pony ruiter) 

 

Activiteiten overzicht 
 
13 juni: 2e onderlinge wedstrijd 
voor ruiters en menners 
 
20 juni: KNHS dressuur 
wedstrijd is helaas afgelast 
wegens te weinig aanmeldingen 
 
11 juli: 3e onderlinge wedstrijd 
voor ruiters en menners 
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Midden Nederland Cup 
 
Op zaterdag 6 juni is de Midden Nederland Cup voor menners verreden op ons terrein. Er waren 
58 deelnemers. Het deelnemers varieerde van enkelspan, dubbelspan tot zelfs vierspannen aan 
de start. Het was een prachtige dag!!  
 
Wij willen al onze menners die in de prijzen zijn gevallen feliciteren, maar in het bijzonder onze 
Marit de Hoop, zij is bij de jeugd geëindigd op de eerste plek!  
Haar vader Johan de Hoop is eerste geworden in de finale. Van wie zal ze het hebben? 
Beide gefeliciteerd en wees maar trots op jullie super pony!!  
 
Alle uitslagen zijn terug te vinden op startlijsten.nl  

 

 

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Pimp je paard of pony! 
 
We hebben bedacht om de 3e onderlinge wedstrijd die verreden zal worden op zaterdag 11 juli 
eens in een ander jasje te steken! Er wordt net als met andere onderlinge wedstrijden door de 
ruiters en menners een dressuur proef verreden in de bak, alleen mag je deze keer zo mooi 
mogelijk komen! Dressuur rijden staat voor netjes rijden en verzorgt voorkomen bij de jury. Dus 
maak de manen van je paard/pony zo mooi mogelijk, wikkel je paard in de witte bandages, spuit 
je paard/pony vol met glitters of kom helemaal in het roze… Het mag op deze dag allemaal, zolang 
het er maar mooi en verzorgd uitziet! Tijdens de wedstrijd zal er een fotografe aanwezig zijn, om 
jullie vast te leggen tijdens je mooiste dressuur pose! GEEF JE SNEL BIJ ANJA OP!!! 

 

Inschrijfgeld 
 
Vanuit het bestuur is in overleg met de commisie van de dressuur activiteiten, besloten om 
inschrijfgeld te gaan betalen voor de onderlinge wedstrijden. De menners vragen ook voor hun 
activiteiten inschrijfgeld, dit is een kleine bijdrage. We willen hier een gelijke verdeling in 
trekken. Daarnaast zien wij dat de menactiviteiten mede door het inschrijfgeld meer inkomsten 
opleveren voor de vereniging of in ieder geval de kostenposten (in- en uitgave) in evenwicht 
houden. Van het inschrijfgeld kunnen wij de kosten van de prijzen dekken en het bedankje voor 
de jury. We vragen een kleine bijdrage. Aan leden vragen wij €5,00 inschrijfgeld en aan niet leden 
€7,50. Het inschrijfgeld zal ingaan tijdens de 3e onderlinge wedstrijd. Wij hopen dat jullie hier 
begrip voor hebben. 
 

 


