NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Augustus 2018
Mooie FINALE tijdens 1e editie Potlooiencup
Met bijna 50 starts is de finale van de Potlooiencup
1. verreden op zaterdag 18 augustus. Aan deze finale deden
alle mengroepen mee van jeugd, recreanten tot
wedstrijdmenners. Het was een geslaagde dag met mooi
weer. Alle uitslagen zijn te vinden op startlijsten.nl en op de
site en via onze FB pagina zijn alle prachtige foto’s terug te
vinden, gemaakt door Marjon de Hoop.
De winnaar van de wisselbokaal tijdens de 1e editie van de
potlooiencup is geworden: Wout Kok uit Nijkerk

Activiteiten overzicht
ZOMERSTOP lessen
13 augustus t/m 27 augustus

Er zullen geen menlessen gegeven worden
aan de menners op de maandagavond

- 25 augustus
- Klusochtend
- Ringsteken jaarmarkt Lexmond
Onder het zadel
13.00 uur inschrijven
13.30- 14.30 uur ringsteken
Aangespannen
14.00 uur inschrijven
14.30-15.30 uur ringsteken
SEPTEMBER
- 8 september
Klusochtend
- 15 september
Clubkampioenschap 2018
Mennen; dressuur, marathon
Ruiters; dressuur, kür op
muziek/pass de deux
*overkampen clubkampioenen*

Wij feliciteren Wout met deze mooie overwinning!
Daarnaast willen wij de volgende ondernemers bedanken
voor hun sponsoring:
• AUTOBEDRIJF VAN ZESSEN
• PEGEE VERHUUR
• VAN WIGGEN BOUW
• HUIS HET BOSCH
• SPAR VAN MAAREN
• RUITENBURG VLEES EN VLEESWAREN

Natuurlijk willen wij ook alle deelnemers, vrijwilligers en de
organisatoren bedanken voor hun inzet deze dag(en)!!!
Wat ons betreft, op naar de 2e editie volgend jaar!

OKTOBER
- 20 oktober
Klusochtend
NOVEMBER
- 17 november
GROTE KLUSDAG en SNERT eten
Nieuwe leden
- geen nieuwe leden deze
maand

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

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
Reserve kampioen en door naar de Hippiade

Nieuwe bestuursleden gezocht

Zaterdag 4 augustus is onze Johan
reservekampioen dressuur, enkelspan pony
klasse B, geworden tijdens het
districtskampioenschap in Hoofddorp.
Met de vaardigheid behaalde hij een mooie 3e
plaats in de klasse L enkelspan pony.

Naast nieuwe bestuursleden die de jeugd en
(wedstrijd) dressuurruiters kunnen
vertegenwoorden in het bestuur, zijn wij ook
opzoek naar iemand die het leuk lijkt om de
rol van secretaris op zich te nemen.

Door deze mooie prestatie heeft hij zich
gekwalificeerd voor het Nederlands
Kampioenschap. Wij feliciteren Johan met deze
mooie overwinning en wensen hem alvast heel
veel succes in de voorbereiding naar het NK.

Spreekt een van de bestuursfuncties jou aan,
wil je meer weten of een vrijblijvend gesprek
laat het ons dan weten via;
welkom@killesteynruiters.nl

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Karlijn van Muyden

Mooie prestatie regiokampioenschappen
Jonne had zich tijdens de
kringkampioenschappen, als dubbel
kringkampioen met 2 pony’s gekwalificeerd om
deel te nemen aan de regiokampioenschappen.
Deze werden vereden op zaterdag 4 augustus.
Ze kwam met beide pony’s aan de start en is met
Charley klasse M2 als reservekampioen
geëindigd. Met Dissie behaalde ze een mooie
achtste plek in de klasse L1. Helaas mocht alleen
de kampioen in het M2 door naar het NK. Wij
zijn trots op haar geleverde prestaties!!!

Benieuwd naar Karlijn haar verhaal? Lees
het op de site: www.killest eynruit ers.nl
en ontdek wie er volgende maand in de
schijnwerpers mag staan.
Onderaan de homepagina vind je de link.
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