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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Geslaagde KNHS menwedstrijd  
 

Woensdagavond hebben we onze eerste officiële 
menwedstrijd van dit jaar verreden. We hadden rond de 60 
starts, bestaande uit dressuur en vaardigheid. De wedstrijd 
is goed verlopen en het zonnetje heeft zijn steentje 
bijgedragen. Onze eigen leden hebben mooie punten 
behaald:  
Dressuur: 

 1e prijs Arie Timmer klasse Z met 200,5 punten 
 1e prijs Bea Breijer klasse B met 190 punten 
 1e prijs Arie Timmer klasse Z met 206,5 punten 
 1e prijs Brea Breijer klasse B met 197 punten 
 1e prijs Betty v/d Bosch klasse Z met 207,5 punten 

Verder was er nog winst voor; Marit de Hoop met 181 
punten, Freek Prozee had 2x winst met 189,5 en 186,5 
punten en nog 1x winst voor Annemieke Tromp met 186,5 
punten.  
 
Vaardigheid: 
Freek Prozee ging met 2x een eerste prijs naar huis en Johan 
de Hoop met een 2e prijs.  
 
 
 
 
De volgende KNHS menwedstrijd zal 5 juli verreden 
worden, ook weer op een woensdagavond. 
 
Wij willen iedereen die geholpen heeft bedanken!!  
 

 

Activiteiten overzicht 
 
- 3 juni 

 Paard en Wagen 
Zederikdagen  
(start en finish) met na 
afloop rad van avontuur 
 

 Fjordenevenement 
 
- 10 juni 
Onderlinge wedstrijd (alleen ruiters) 

“Thema PIMP je paard/pony” 
 
- 17 juni 
Midden Nederland Cup mennen 
 
- 30 juni 
Klusdag 
 
-1 juli 
KNHS dressuur wedstrijd 
 
- 5 juli 
KNHS menwedstrijd 
 
- 13,14 &15 juli 
Ponykamp 
 
- 29 juli 
Fjordendag 
 
 
 
 
 
 

Mei 
 

1.  

 

Ponykamp: Nog niet opgegeven? Doe het dan snel!!  

Na het grote succes van afgelopen jaar zullen wij ook dit 
jaar weer een ponykamp bij ons op locatie verzorgen. Jullie 
hebben het opgaveformulier per mail toegestuurd gekregen. 
Het ponykamp zal plaats vinden op 13, 14 en 15 juli! 
Mocht je als vrijwilliger willen helpen noteer hem dan ook 
vast, want we hebben je hulp zeker nodig!! Heb je je nog 
niet opgegeven en wil je wel mee dan heb je t/m 1 juni 
2017 de tijd om je op te geven!  
 

 
 

Nieuwe leden 
 
- Marijke Romijn  (recreant) 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Maureen Veld 

 
Benieuwd naar Maureen 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. 

Klusdag 30 juni 18.00 - 20.30 uur 
 
In de ALV op 12 mei kwam de tip om in de 
nieuwsbrief te vermelden wie er voor de 
volgende klusdag aan de beurt is. De 
volgende mensen staan op 30 juni ingedeeld: 

 Andrea Elenbaars 
 Ada Haasnoot 
 Johan de Hoop 
 Marit de Hoop 
 Femke van Rees 
 Miranda van Rossum 
 Tessa van Rossum 
 Frianne de Leeuw 

 

2e OLW 2017 prima verlopen 
 
Zaterdag 20 mei hebben wij onze tweede OLW 
van dit jaar verreden. Voor de ruiters zowel 
dressuur als springen en voor de menners 
alleen een dressuurproef. Voor de menners 
hebben we de vaardigheid laten vervallen 
wegens te weinig animo.  
 
Ook bij deze wedstrijd hadden wij weer 
prachtig weer tot…… er een enorme 
wolkbreuk boven Lexmond was die wel 15 
minuten duurden, maar dit mocht de pret niet 
drukken! Alle bikkels zijn met hun natte pak 
over de hindernissen gevlogen!! Het was weer 
een zeer geslaagde dag! 
 
Jullie kunnen je t/m 1 juni opgegeven voor de 
volgende onderlinge wedstrijd, die verreden 
zal worden op zaterdag 10 juni. Deze 
wedstrijd is alleen voor ruiters met thema: 
Pimp je paard/Pony!!!  

 
 

 
TTC Zuid Holland 2017 
 
Op 13 mei vond de selectie plaats van de 
dressuurbeloften, aankomende 
dressuurtalenten in de leeftijd 8 tot 12 jaar. Er 
zijn 16 veelbelovende combinaties 
geslecteerd, waarvan onze Jonne er 1 is!  
 
Het is haar weer gelukt om zich voor het TTC 
te kwalificeren. Zij krijgt een 
trainingsprogramma aangeboden dat bestaat 
uit 5 praktijktraingen door trainster Barbara 
Koot en 2 theorielessen over het maken en 
rijden van een kür op muziek en een 
valtraining. Succes en veel leerplezier Jonne!! 
 
Wij wensen haar veel leerplezier en succes! 

 

http://www.killesteynruiters.nl/

