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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Mooie overwinningen op NK en Hippiade voor Johan 
 
Onze Johan was zowel voor het Nederlands Kampioenschap 
als de Hippiade geslecteerd. Tijdens het NK behaalde hij een 
mooie achtste plaats bij enkelspan pony en op de Hippiade 
eindigde hij als viertiende. Gefeliciteerd met deze mooie 
overwinningen Johan!!  

 
  

Activiteiten overzicht 
  

SEPTEMBER 
 
- 29 september 
Klusavond  
 
- 30 september 
OLW tevens Clubkampioenschap 
Verplaats vanaf 16 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 2017 
 

1.  

 

Nieuwe leden 
 
-  geen nieuwe leden deze 
maand 

 

Vervaning lessen vanwege 
vakantie Anja in Oktober: 
 
10 oktober: Renee Dol 
11 oktober: Bianca Klijn 
 
17 oktober: Willy Jansen 
18 oktober: Bianca Klijn 
 
24 oktober: Renee Dol 
25 oktober: Bianca Klijn 
 
Graag tijdig doorgeven of dat je 
komt lessen of niet, zodat er 
eventueel lessen samengevoegd 
kunnen worden. De ruiters krijgen 
nog bericht wie contactpersoon is 
tijdens de vakantie van Anja.  
 
Alvast veel lesplezier!!  

 Clubkampioenschappen verplaatst 
 
Wegens de hevige regelval waren wij genoodzaakt de OLW, 
tevens het clubkampioenschap 2017 af te lassen op 
zaterdag 16 september en is hij verplaats naar komende 
zaterdag 30 september.  Naast enkele afmeldingen zijn er 
gelukkig ook nog een aantal bijschrijvingen bijgekomen. En 
zullen er 18 ruiters, 8 menners (dressuur en marathon), 5x 
pass de deux en 1 kür op muziek aan de start verschijnen. 
Rond 14.30 uur zullen de kuren op muziek beginnen. Leuk 
als jullie tijdens deze dag komen kijken een aanmoedigen!!   
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Jan Boom 
 

 
 

Benieuwd naar Jan 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. 

 

Let op klussen! 
 
Vrijdagavond 29 september: 18.00- 20.30 
Klushoofd: Anja Scheer 
- Jonne Liefhebber 
- Lianne van Muyden 
- Freek Prozee 
- Arie Timmer 
- Rianne de Jong  
- Carina van Ooijen 
- Lynn Veenendaal 
- Miranda van Rossum 
  

Grote clubactie van start 
 
Ook dit jaar doen wij als vereniging weer mee 
met de GROTE CLUBACTIE. Deze actie start 
met de kaartverkoop in september en de 
trekking zal 13 december zijn. De loten 
worden deze week en anders volgende week 
tijdens de lessen uitgedeeld. Ieder lid krijgt 3 
loten om te (ver)kopen. Van de opbrengst gaat 
maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar 
onze clubkas!  
Geld graag voor 1 december overmaken op 
de rekening van de Killesteynruiters.  
 
Jullie hebben een mail met informatie 
ontvangen. Daarin hebben jullie ook kunnen 
lezen dat wij nog meer loten ter beschikking 
hebben, dus mocht je er meer dan 3 willen 
kopen/verkopen meld dat dan even via 
welkom@killesteynruiters.nl of contact 
Maureen.  

Activiteitenkalender 2018 
 
Dit jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met 
een jaar/activiteitenkalender. Dit is na ons 
inzicht goed bevallen, omdat zo voor een ieder 
duidelijk is wanneer er wat op terrein te doen 
is. Voor komend jaar willen wij weer zo’n 
kalender maken. Er zullen een aantal vaste 
elementen terug komen zoals; overzicht 
gegeven lessen/ winter- en zomerstop, 
klusdagen, wedstrijden etc. Dit jaar hebben 
wij ook een aantal losse activiteiten 
georganiseerd zoals; Quiz avond en de paasrit. 
Mocht jij nou nog leuke ideeën hebben  voor 
komend jaar laat het ons dan even weten?!  
Via: welkom@killesteynruiters.nl  

http://www.killesteynruiters.nl/
mailto:welkom@killesteynruiters.nl
mailto:welkom@killesteynruiters.nl


Heb jij ook leuke nieuwtjes voor de nieuwsbrief? Stuur ze dan naar Suzan via: welkom@killesteynruiters.nl 

 


