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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

 Afscheid Hanneke 
 
Na meer dan 6 jaar de jeuglessen te hebben gegeven op 

onze club was 29 april mijn laatste les. Dat was best even 

slikken. Wat heb ik genoten van jullie deze jaren! Wat zijn 

jullie vooruit gegaan en wat heb ook ik veel van jullie 

geleerd. Daar wil ik iedereen enorm voor bedanken! 

En ook voor de lieve kaartjes en mooie bloemen. 

        xxx     Hanneke 

 

Activiteiten overzicht 
 
28 mei: 
Klusdag  
 
4 juni: 
2e Onderlinge wedstrijd  
Alleen voor ruiters en de 
mogelijkheid 2 proeven te starten 
 
11 juni: 
Midden Nederland Cup (menners) 
 
17 juni: 
Klusavond 
 
18 juni: 
KNHS dressuur wedstrijd 
 
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) 
 
 
 

Mei 
 

1.  

 

 Nieuwe instructrice pony/ jeugdlessen op vrijdag 
 
Hallo allemaal, 
Met de meesten van jullie heb ik al kennis mogen maken 
maar voor degene die mij nog niet kennen: 
Mijn naam is Bianca Klijn, 23 jaar en woonachtig in 
Leerdam. Van kleins af aan gek op paarden en heb van mijn 
hobby m'n werk kunnen maken, wat ik met heel veel plezier 
mag doen! Ik heb een paarden opleiding op het NHB Deurne 
gedaan waarbij ik ook mijn diploma heb behaald voor het 
lesgeven. Met mijn eigen paard Beauty Queen heb ik de 
punten binnen voor het Z2 en hoop dit binnenkort te 
kunnen gaan starten. Mijn werk doe ik met erg veel plezier. 
Ik hoop dat ik met jullie een leuke en leerzame tijd tegemoet 
ga. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in en ik hoop 
jullie net zo!!  
 
Bianca Klijn  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Arie Timmer 

 
Benieuwd naar Arie zijn 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. 

Zeer geslaagd ponykamp 

Op 5, 6 en 7 mei hebben we onze eerste 

editie van het Killesteynkamp gehouden. Het 

waren drie super geslaagde dagen, waarbij 

het weer zorgde voor nog meer plezier. Voor 

alle foto’s verwijzen we jullie graag naar de 

site  kopje foto’s en daarna op de link 

klikken! 

Geslaagde 1e onderlinge wedstrijd 
 
Op 30 april hebben we onze eerste 
onderlinge wedstrijd van dit jaar gehouden 
voor zowel ruiters als menners. Het 
wegtraject was weer een groot succes! Dit 
jaar hebben ook bijna alle ruiters het traject 
afgelegd. Voor de ruiters bestond de 
mogelijkheid om de verkorte route te 
nemen. Het grootst aantal deelnemers 
bestond uit de menners. Die konden eerst 
hun vaardigheidparcours rijden op het veld 
en daarna gelijk door de weg op. Er waren 
ook veel menners van buitenaf die 
deelnamen en erg te spreken waren over de 
mooie route. Wij zeggen volgend jaar weer! 
 
De volgende onderlinge wedstrijd staat 
gepland op 4 juni. Deze wedstrijd is alleen 
voor ruiters en geeft jullie de mogelijk om 
twee proeven te rijden zoals op een echte 
wedstrijd! 
 
Mocht jij je nog niet op hebben gegeven, 
maar wil je wel mee doen kan dit nog t/m 27 
mei. Stuur een mailtje naar Anja de Jong: 
v.beest@kpnmail.nl en vermeld daarbij je 
naam, paard/pony, de klasse die je wilt 
starten, en 1 of 2 proefjes.  
 
De 3e onderlinge wedstrijd staat gepland op 
9 juli. Hier kunnen zowel ruiters als 
menners aan deelnemen. Thema is ‘Pimp je 
paard/pony’ dus bedenk vast hoe mooi of  
gek je naar de wedstrijd komt.  
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