NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Februari 2018
Indoor mini marathon

1. Dit jaar hebben we weer een geslaagde onderlinge indoor
marathon georganiseerd, dit jaar voor het eerst in Deil,
gesponsord door v. Zandwijk, Meerkerk; 30 zakken wortels.
Voor de verandering werd de wedstrijd in een andere vorm
gereden namelijk; speel u spel!
Dat gaat als volgt:
Er staan 2 meervoudige hindernissen in het parcours van
A tot F. Als je deze goed rijdt heb je 350 punten. Een van deze
hindernissen is een joker. Als je die goed rijdt dan heb je 500
punten erbij maar als je er een balletje af rijdt dan heb je -500
punten. Je mag 2 keer door alle gangen rijden. Er staan ook
15 gewone doorgangen. De moeilijk doorgangen leveren 100
punten op en de makkelijke 10. Je krijgt 150 sec de tijd om
zoveel mogelijk punten bij elkaar te rijden. De menner met de
meeste punten is de winnaar. Deze keer dan misschien niet de
snelste maar wel de slimste rijder die er met de prijs vandoor
gaat! En de winnaar is: Johan de Hoop

Activiteiten overzicht
MAART
-10 maart:
NL DOET klusdag
- 17 maart
Clinic proefgericht rijden ruiters
Marjo Lichtenvoort Cats
APRIL
- 7 april
Onderlinge wedstrijd:
Dressuur en wegtraject
Ruiters en menners
- 21 april
Klusdag
- 28 april
KNHS menwedstrijd
MEI
-10,11 en 12 mei
Instructiedagen mennen
- 19 mei
Klusdag
Let op: week eerder dan stond op de
jaarkalender vanwege verplaatsen ALV

- 25 mei
ALV in de kantine
-26 mei
Onderlinge wedstrijd ‘Pimpen’

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

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
Opgeven onderlinge wedstrijd(en)

Clinic proefgericht rijden

Er is een mail verstuurd betreft opgave van de
onderlinge wedstrijd(en). De eerste 3 opgave
formulieren zijn al binnen, dank daarvoor!

Voor de clinic van Marjo Lichtenvoort- Cats
zijn nog 6 plekken vrij!
Leuk om te merken dat een aantal van onze
eigen leden zich zo snel hebben opgegeven
en dat er ook al wel wat animo is van
buitenaf, maar nog niet genoeg…
Mocht je nog ruiters weten die een clinic
rijden leuk zouden vinden stimuleer ze dan
vooral om deel te nemen aan deze leerzame
clinic! Opgeven kan t/m 3 maart.

Ook dit jaar kun je d.m.v. het formulier je
direct opgeven voor alle wedstrijden waaraan
je deel wilt/kunt nemen. Mocht je het nog niet
voor alle datums weten dan kun je uiteraard
ook per keer kijken en opgeven.
Hieronder even alle datums op een rijtje:
-7 april: 1x dressuur en wegtraject
-26 mei: 2x dressuurproef thema ‘pimpen’
(deze wedstrijd is alleen voor ruiters)

-7 juli: 1x dressuur, vaardigheid en springen

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Dirk Uittenbogaard

-15 september: Clubkampioenschap
1x dressuur, overkampen, marathon, kür op
muziek/ pass de deux ter afsluiting een BBQ
Als je deel wilt nemen aan de wedstrijd van
7 april dan vragen wij je om voor 28 maart op
te geven via welkom@killesteynruiters.nl
Ruiters let op!!!
Dit jaar willen wij tijdens PIMP je paard/pony
een thema toepassen, omdat het voor de jury
en deelnemers steeds moeilijker wordt een
keuze te maken. Hierbij hebben wij jullie hulp
nodig! Wij vragen jullie namelijk om mee te
denken over het thema. Alle ideeën mogen
opgestuurd worden via de mail voor 7 april.
Tijdens de eerste onderlinge wedstrijd zal het
thema bekend gemaakt worden. Leef je uit!

Benieuwd naar Dirk 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.

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

