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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Namens het bestuur de beste wensen voor 2017 
 

 
 

Wij hopen dat 2017 weer een mooi en sportief jaar mag 
worden voor ons allemaal!!! 
 
Waarin het samen plezier hebben, op een respectvolle 
manier voor mens en dier, in de paardensport voorop staat!  
 

Activiteiten overzicht 
 
- 20 januari 
Quiz avond voor jong en oud 
 
- 18 februari 
Indoor menwedstrijd 
georganiseerd in manege Schakel 

Januari 
 

1.  

 

 Nieuwe bestuursleden 
 
Na het aftreden van Johan de Hoop binnen het bestuur 
hebben wij twee vacatures open gesteld; algemeen 
bestuurslid en secretaris. Wij hebben ervoor gekozen om 
met 5 bestuursleden verder te gaan i.p.v. 7 bestuursleden.  
 
Op de openstaande vacatures hebben Tanja Baars 
(menner) en Anja Scheer (ruiter) gereageerd. Na het 
bekend maken van de namen is er vanuit geen van de leden 
bezwaar gemaakt en kunnen wij de dames verwelkomen 
binnen het bestuur. Wij zijn erg blij met hun komst!!  
 
Binnenkort komen wij als nieuw bestuur bij elkaar om de 
rollen en taken te verdelen.  

Nieuwjaarsborrel 
 
Wegens de slechte 
weersomstandigheden konden wij 
de nieuwjaarsrit helaas niet door 
laten gaan. De wegen waren 
onvoldoende gestrooid en de kans 
op gladheid was te groot.  
 
Wij willen de nieuwjaarsrit graag 
verzetten naar het voorjaar. 
Hierbij hopen wij dat alle ruiters 
die zich opgegeven hadden dan 
ook mee kunnen doen en mogelijk 
komen er nog meer aanmeldingen, 
ook vanuit de menners.  
 
De nieuwjaarsborrel was 
geslaagd!! Er was een gezellige 
club leden aanwezig. Zowel 
rijdende leden, menners als 
donateurs. Onder het genot van 
een hapje en drankje, hebben we 
gekeken naar de presentatie van 
afgelopen jaar en een leuke foto 
reportage.  
 
We hebben geproost op een mooi 
en sportief 2017!! 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Danielle Kool 

 
Benieuwd naar Danielle 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. 

Indoor menwedstrijd  
 
De eerste indoormenwedstrijd was weer een 
groot succes!! 
 
De volgende indoormenwedstrijd zal 
wederom verreden worden in manege 
Schakel op zaterdagavond 18 februari.  
 
Opgeven kan via:  
mennerskillesteyn@gmail.com  
 

 

Jonne indoor kringkampioen L2 pony’s  
 
Het is Jonne weer gelukt!!! 
 
In het weekend van 6 en 7 januari werd het 
indoor kringkampioenschap in Oosteind 
verreden voor kring Oost Maas en Merwede. 
 
Jonne wist wederom het indoor 
kringkampioenschap op haar naam te 
schrijven, dit keer bij de L2 pony’s. 
 
Zij en Charlie mogen nu door naar de 
regiokampioenschappen. 
 
Gefeliciteerd met deze mooi overwinning 
Jonne en succes tijdens het regio 
kampioenschap!! We gaan voor je duimen!  
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