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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Zeer geslaagde tweede  editie van het Killesteykamp  
 
Op 13, 14 en 15 juli hebben wij als vereniging voor de 
tweede keer het Killesteynkamp voor de ponyruiters 
georganiseerd op eigen terrein. Met 10 ponyruiters; 8 eigen 
leden en 2 externe leden waren we met een leuke groep 
ruiters, in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar.  
 
Alle ruiters hebben genoten van de leuke activiteiten tijdens 
het kamp. We zijn donderdag begonnen met een buitenrit 
waarbij het zonnetje heerlijk scheen. In de avond hebben 
we een Frontriem Workshop gehad van DL Frontriemen. 
Alle deelnemers zijn 2,5 uur bezig geweest hun unieke 
frontriem te ontwerpen. De resultaten zijn erg mooi 
geworden!!  
 
Vrijdagochtend hebben we een schriktraining 2.0 gehad van 
politieman Arie. De training was totaal anders dan vorig 
jaar en erg leerzaam. Helaas is de tweede groep ruiters 
helemaal de grond in geregend, maar ze gaven niet op! 
Gelukkig zijn bijna alle ruiters nog voor de hevige regenval 
op de foto gezet door FEMM Fotografie. Na een heerlijke 
pannekoekenlunch, gebakken door Ciska, hebben we een 
spelletjesmiddag te pony gedaan, verzorgd door Hanneke.  
In de avond hadden we BBQ, een hillarische Bonte avond en 
drie spannende rondes BINGO, waarbij de prijzen 
gesponsord waren door de Ruiterwinkel en van Zandwijk.  
 
Zaterdagochtend hadden we een springclinic gegeven door 
Anja waarbij we over bijzondere hindernissen zijn gegaan 
en we hebben kamp afgesloten met een carrousel bedacht 
door Tessa en Marit. Wij willen alle ruiters en vrijwilligers 
bedanken voor hun enthousiaste deelname tijdens dit 
kamp! 

Activiteiten overzicht 
 
JULI 
 
- 29 juli 
Fjordendag 
 
AUGUSTUS 
  

- 26 augustus 
Klusdag 
  

SEPTEMBER 
  

- 2 september 
Midden Nederland Cup mennen 
  

- 16 september 
Clubkampioenschap 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 2017 
 

1.  

 

Nieuwe leden 
 
-  geen nieuwe leden in Juli 

 

Zaterdag 29 juli Fjordendag 
 
Aanstaande zaterdag  zal er bij ons 
op locatie weer een Fjordendag 
georganiseerd worden vanuit het 
Fjordenstamboek. Er worden 
meerdere disciplines verreden 
deze dag dus wees vrij om een 
kijkje te komen nemen!  
Het gehele terrein zal in gebruik 
zijn, dus houdt hier rekening mee. 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Bea Breijer 

 
Benieuwd naar Bea 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. 

Let op Zomerstop!! 
 
Voor iedereen even ter reminder er zal drie 
weken geen les gegeven worden vanwege de 
bouwvak ( week 30, 31 en 32).  
 
Vanaf maandag 14 augustus worden de 
lessen weer voortgezet. De bak is deze drie 
weken dus geheel vrij voor eigen gebruik, 
overdag en ’s avonds.  
 
Wij wensen jullie allen een fijne en zonnige 
zomervakantie toe!!  

KNHS wedstrijden 
 
Op zaterdag 1 juli hebben wij een KNHS 
Dressuurwedstrijd georganiseerd. Er 
verschenen 21 combinaties aan de start en 
allen reden 2 proeven bij 2 verschillende 
jury’s. De eerste keer dat onze nieuwe bak 
gebruikt is voor een wedstrijd!  Veel van onze 
eigen leden hebben hieraan deelgenomen en 
goede resultaten behaald!!  
Jonne Liefhebber klasse M1: 203 punten 
Tessa van Rossum klasse L2: 191,5 en 182,5 
Roosmarijn van Alderen klasse B: 190 punten 

Henriette Vuurens klasse L1: 190 en 182,5 
Rianne de Jong klasse L1: 180 punten 
Brenda Klever klasse L2: 181,5 punten 
Suzan Bonouvrie klasse M1: 182,5 en 187 
Maureen Veld klasse BB: 190 en 191 
Jonne Liefhebber klasse BB: 241 en 206 
 
Op woensdagavond 5 juli hebben wij de 
tweede KNHS menwedstrijd van dit jaar 
georganiseerd.  Met 14 combinaties in start 
tijdens de dressuur en 8 combinaties tijdens 
de vaardigheid was het een gezellige 
avondwedstrijd. Ook bij deze wedstrijd 
hebben eigen leden mooien punten behaald: 
Bea Breijer klasse B: 189 en 188,5 punten 
Marit de Hoop klasse L: 182 en 180,5 punten 
Arie Timmer klasse Z: 195 en 184 punten 
Betty v/d Bosch klasse Z: 188 punten 
Kees Vermeer klasse B: 198 punten 
Ekelien van ’t Hoog klasse B: 180 punten 
Annemieke Tromp klasse L: 185,5 punten 
 
Vaardigheid: 
Annemieke Tromp 1e prijs L enkelspan pony 
Ekelien van ’t Hoog 2 keer 1e prijs L 
enkelspan paard 
 
 

http://www.killesteynruiters.nl/
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