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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Jonne regiokampioen L2 pony’s A/B  en door naar NK!! 
 
Zondag 29 januari werden de regiokampioenschappen 
pony’s verreden. Jonne mocht hier aan deelnemen als 
kringkampioen Oost en Maas L2 pony’s A/B.  
Als Jonne 60% of meer zou rijden mocht zij door naar het 
NK in Ermelo. Vorig jaar was ze op een 4e plek geëindigd,  al 
een zeer knappe prestatie, maar dit jaar is het haar gelukt!! 
Ze reed 202 en 197,5 punten, waardoor ze met gemak 
boven de 60% uit kwam. Zaterdag 11 maart zal zij  
’s morgens aan start komen tijden het Nederlands 
Kampioenschap pony’s in Ermelo. Heel veel succes Jonne en 
gefeliciteerd met de mooie overwinning als regiokampioen!!  

 

Activiteiten overzicht 
 
- 11 maart  - 18 maart 
NL doet  Klusdag 
 

Februari 
 

1.  

 

 Verdeling nieuwe bestuur 
 
Er zijn alleen maar positieve reactie gekomen op het feit dat 
er twee nieuwe mensen zijn toegetreden tot het bestuur, 
hier zijn wij erg blij mee!  
 
Hieronder vinden jullie de bestuursverdeling: 
Voorzitter: Jan de Leeuw  Algemene bestuursleden: 
Secretaris: Anja Scheer  - Suzan Bonouvrie 
Penningmeester: Maureen Veld - Tanja Baars 

Indoor menwedstrijden 
 
Afgelopen zaterdagavond is onze 
tweede indoor menwedstrijd 
verreden in manege Schakel. 
Wederom was deze wedstrijd 
weer gezellig en druk bezocht. 
 
Er zijn 36 combinaties aan de start 
verschenen. Waarvan; 
22x enkelspan paard 
7x enkel span pony’s 
2x tweespan paard 
3x tweespan pony’s 
2x jeugdleden 
De uitslagen staan op de website. 
 
Alle deelnemers kregen als prijs 
een grote zak wortels gesponsord 
door: 

 
We kunnen terug kijken op een 
geslaagd indoorseizoen!! 

Job is geboren! 
 
Janine Kool is bevallen van een 
zoon Job. Gefeliciteerd met de 
geboorte van jullie zoon!  
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Miranda van Zessen 

 
Benieuwd naar Miranda 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. 

NL doet, doe je mee?! 
 
Op 10 en 11 maart vindt de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland weer plaats; 
genaamd NL doet!! Ook wij doen hier dit jaar 
als vereniging weer aan mee. Op de planning 
staat de bakrand teren en het juryhokje 
plaatsen. Ter afsluiting zal er een lekkere 
lunch verzorgd worden door dorpshuis 
’t Bosch voor alle vrijwilligers. Mocht je 
willen helpen geef je dan op via de mail.  

 

Wedstrijd overzicht 
 
Nu onze wedstrijden van het indoorseizoen 
verreden zijn kunnen we vast vooruit kijken 
naar het outdoorseizoen. Hieronder vindt je 
alle wedstrijden op een rijtje: 
 
Onderlinge wedstrijden: 
- 22 april: dressuur en wegtraject 
- 20 mei: dressuur, springen, vaardigheid 
- 10 juni: 2x dressuurproef (alleen ruiters) 
- 16 september: Clubkampioenschap!! 
Dressuur, marathon, kür op muziek/pass de 
deux en ter afsluiting gezellige BBQ.  
 
KNHS dressuur wedstrijd: 
- 1 juli officiële dressuurwedstrijd  
 
KNHS menwedstrijden: 
- 24 mei officiële menwedstrijd 
- 5 juli officiële menwedstrijd 
De lessen komen deze avond te vervallen en 
worden tijdens de winterstop ingehaald.  
 
Midden Nederland Cup mennen: 
- 17 juni 
- 19 augustus FINALE 
 
Jullie krijgen binnekort een mail voor opgave 
van de onderlinge wedstrijden, maar noteer 
de datums vast in je agenda!! 
 
De inschrijvingen voor de KNHS wedstrijden 
gaat via mijnknhs.nl. Voor de dressuur 
wedstrijd van 1 juli zal er ook een BB rubriek 
toegevoegd worden, waar ruiters zonder 
startkaart in de klasse B kunnen starten.  
 
 
 
 

 

http://www.killesteynruiters.nl/

