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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Regiokampioenschappen & Nederlands Kampioenschap 
 
Zaterdag 5 augustus hebben Tessa van Rossum en Jonne 
Liefhebber meegereden tijdens de regiokampioenschappen 
in Heerjansdam. Tessa is deze dag geëindigd op een mooie 
10e plaats in het M1 en ging met 2 winstpunten naar huis! 
Jonne is reservekampioen geworden in het M en mag weer 
door naar het Nederlands Kampioenschap!! Gefeliciteerd 
meiden met deze mooie overwinningen en Jonne heel veel 
succes tijdens het NK, zet hem op!!!  
 

 

Activiteiten overzicht 
 
AUGUSTUS 
  

- 26 augustus 
Klusdag 
  

SEPTEMBER 
  

- 2 september 
FINALE Midden Nederland Cup 
mennen 
  

- 16 september 
Clubkampioenschap 2017 met 
aansluitend een gezellige BBQ 
 
- 29 september 
Klusavond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augustus 2017 
 

1.  

 

Nieuwe leden 
 
-  geen nieuwe leden deze 
maand 

 

FINALE Midden Nederland Cup 
 
Zaterdag 2 september zal de 
Finale van de MNC bij ons op 
terrein verreden worden.  
 
Onze Johan zal daarbij niet 
aanwezig zijn, want hij mag met 
zijn pony deelnemen aan het 
Nederland Kampioenschap 
mennen. Succes Johan!! 

Geslaagde Fjordendag 
 
Zaterdag 29 juli was er op ons terrein een dag 
georganiseerd vanuit het Fjordenstamboek Gewest. Op deze 
dag werden verschillende disciplines verreden en vond de 
keuring plaats. Er was een grote opkomst aan deelname en 
ook nog een aantal mensen die kwamen kijken.  
 
Arie Timmer werd met zijn fjord BABEL dagkampioen en 
heeft zijn aantekening Z1 mennen sportfjord behaald. Wij 
feliciteren Arie met deze mooie resultaten!!  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

 
Deze maand staat er vanwege de 

zomervakantie niemand in de schijnwerpers. 

Let op klussen: 
 
Zaterdag 26 augustus: 9.00- 11.30 uur 
Klushoofd: Anja Scheer 
- Kees de Hoop 
- Janine Kool 
- Ineke de Jong 
- Celeste de Jong 
- Nienke Oskam 
 
 
Vrijdagavond 29 september: 18.00- 20.30 
Klushoofd: Jan de Leeuw 
- Jonne Liefhebber 
- Lianne van Muyden 
- Freek Prozee 
- Arie Timmer 
- Rianne de Jong  
- Carina van Ooijen 
- Lynn Veenendaal 
- Miranda van Rossum 
  

CLUBKAMPIOENSCHAP 2017  
 
Zaterdag 16 september staat onze laatste 
onderlinge wedstrijd voor dit jaar gepland. 
Tijdens deze wedstrijd zal er gestreden 
worden voor het clubkampioenschap 2017.  
 
Aan deze wedstrijd mogen alleen eigen leden 
deelnemen. Er hebben zich al een aantal 
mensen aangemeld, maar heb je dat nou nog 
niet gedaan en wil je wel deelnemen geef je 
dan snel op via: welkom@killesteynruiters.nl  
Vermeld daarbij: 
- je naam 
- paard/ pony 
- enkelspan/dubbelspan 
- klasse 
- discipline(s) 
 
De laatste onderlinge wedstrijd is altijd een 
feestje!! De ruiters kunnen naast een 
dressuurproef ook een kür op muziek of een 
pass de deux rijden. De menners kunnen naast 
hun dressuurproef een marathon parcours 
rijden. Er worden deze dag 2 clubkampioenen 
gehuldigd: 1 ruiter en 1 menner.  
 
Ter afsluiting van de dag en het 
outdoorwedstrijd seizoen organiseren wij een 
BBQ voor alle leden!! Hierover ontvangen 
jullie deze week een mail voor opgave.  
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