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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

 1e KNHS menwedstrijd GROOT succes! 

 
Als vereniging zijn wij door de KNHS benaderd met de vraag 
of wij oren hadden naar het organiseren van officiele KNHS 
menwedstrijden. Officiele menwedstrijden zijn namelijk 
schaars in onze kring en de KNHS verzekerde ons dat er 
vraag naar was. Als bestuur wilde we een poging wagen en 
met succes. De wedstrijd zat binnen no time vol! We hebben 
zelfs mensen op de reserve lijst moeten plaatsen. Er kon 
zowel dressuur als vaardigheid verreden worden. We 
begonnen om 17.00 uur en de laatste start was om 22.00 
uur klaar. Het was een zeer geslaagde avond! Arie Timmer 
ging met een eerste prijs en meerdere winstpunten naar 
huis! Nogmaals van harte gefeliciteerd!  
 
In juli organiseren we nog een keer een officiele wedstrijd. 

 

Activiteiten overzicht 
 
17 juni: 
Klusavond 
 
18 juni: 
KNHS dressuur wedstrijd 
 
25 juni: 
Fjord sport evenement 
 
2 juli: 
Midden Nederland Cup (menners) 
 
9 juli: 
3e Onderlinge wedstrijd menners 
en ruiters 
- thema ‘Pimp je paard/pony’  
- dressuur 
- marathon voor menners 
- springen 
 
16 juli: 
Klusdag 
 
23 juli: 
Midden Nederland Cup (menners) 
 
13 augustus: 
Finale Midden Nederland Cup 
 

Juni 
 

1.  

 

Druk bezochte Midden Nederland Cup 
 
Zaterdag 11 juni is de Midden Nederland Cup verreden bij 
de Killesteynruiters met maar liefst 72 starts!!  
We stonden met een vooraankondiging en met de uitslagen 
in het Kontakt van de Alblasserwaard.  
Door de grote hoeveelheid starts en het uitlopen van het 
programma, zijn we niet toegekomen tot het rijden van de 
finale. Wel zijn Johan de Hoop en Piet Vermaat naar huis 
gegaan met beide een tweede prijs. Mooie winst voor onze 
eigen menners op eigen terrein. Heren nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze overwinning!  
 
De volgende Midden Nederland Cup bij ons op terrein zal 2 
juli verreden worden. Mocht je hierbij kunnen helpen als 
vrijwilliger geeft dit dan aan bij het bestuur of bij Kees de 
Hoop. 

Nieuwe leden 
 
Jan Boom  (menner) 
 
Jacqueline Vos (ruiter) 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Ada Haasnoot 

 
Benieuwd naar Ada 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. 

KNHS Dressuur wedstrijd 

Zaterdag 18 juni was er de KNHS dressuur 

wedstrijd. In de BB ging Rianne de Jong met 

2 eerste prijzen naar huis en Roosmarijn 

Alderden was hier gedeeld eerste met 

Rianne. En Sanne ging naar huis met 2 

winstpunten. Bij de B pony's ging Tessa met 

2 tweede prijzen naar huis. Jonne heeft 3 

winstpunten gereden bij de L1 pony's. Suzan 

Bonouvrié had bij de L1 paarden 2 

winstpunten. Gefeliciteerd!  

 

Fjord sportevenement 
 
Op zaterdag 25 juni zal ons terrein 
beschikbaar worden gesteld voor het 
jaarlijkse Fjorden sportevenement. Op deze 
dag komen alleen Fjordenpaarden aan de 
start, zowel onder het zadel als 
aangespannen. Er worden dressuurproeven 
verreden in de bak en vaardigheid op het 
veld.  
 
Het Fjord sportevenement begint om 10.00 
uur en zal tot 17.00 uur duren.  
 
Wees vrij om even langs te komen en dit 
mooie ras te bewonderen. 
 

 
 
Daarnaast willen wij jullie bedanken voor 
jullie begrip!  
 
Wij begrijpen dat het voor sommige leden 
vervelend zal zijn dat het terrein elke 
zaterdag in juni gereserveerd is voor een 
evenement en daardoor niet vrij voor 
gebruik is.  

 

http://www.killesteynruiters.nl/
https://www.facebook.com/rianne.dejong.75
https://www.facebook.com/roosmarijn75
https://www.facebook.com/roosmarijn75
https://www.facebook.com/sbonouvrie
https://www.facebook.com/sbonouvrie

