NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Januari 2018
Jonne kringkampioen klasse B pony’s

1. Zaterdag 6 januari is het kringkampioenschap Oost Maas en
Merwede verreden. Tessa en Jonne deden mee aan dit
kampioenschap. Helaas vond de pony van Tessa de
juryhokjes erg spannend, waardoor haar punten laag
uitvielen. Jonne deed voor het eerst mee op haar nieuwe
pony, na alle overwinningen met Charley, wist zij ook met
deze pony de titel KRINGKAMPIOEN klasse B Pony’s op haar
naam te schrijven met maar liefst 213 en 217,5 punten!!!
Dit zijn maar liefst 6 winstpunten in 1 wedstrijd!
Hiermee behaalde ze de hoogste score van de dag en werd
daarom ook nog overall kampioen. Succes op de
regiokampioenschappen Jonne, zet hem op!!

Activiteiten overzicht
JANUARI
-20 januari
Quiz avond voor jong en oud
- 27 januari:
Indoor mini marathon
MAART
-10 maart:
NL DOET klusdag
- 17 maart
Clinic proefgericht rijden ruiters
Marjo Lichtenvoort Cats
Inhaallessen 2017 ruiters
In week 3 en 4 zullen de
inhaallessen van 2017 vereden
worden door de ruiters.
Houdt er allen dus erg in dat vanaf
komende week de di-, wo- en
vrijdagavond de grote bak weer in
gebruik wordt genomen voor het
geven van de lessen.
Nieuwe leden
- Arie Bassa
(menner)
- Sanne Middelkoop (jeugdlid)

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

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
Nieuwjaarsrit en borrel

HOERA EEN MEISJE!

Zaterdag 6 januari organiseerde wij een
nieuwjaarsrit en aansluitend een
nieuwjaarsborrel voor al onze leden.

Op 25 december zijn Tanja (ons bestuurslid)
en Robbert trotse ouders geworden van hun
‘kerstengeltje’ Sterre. Gefeliciteerd met de
geboorte van jullie prachtige dochter!
Geniet ervan!!

Ondanks de kleine opkomst was het een
gezellige middag en zijn we het jaar sportief
met elkaar begonnen. We zijn met 4 ruiters
bijna 3 uur onderweg geweest met onderweg
een warme chocomel stop. Na de rit de
paarden naar huis gebracht en met alle
aanwezigen het nieuwe jaar ingeluid.

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Kees Vermeer

Quiz avond a.s zaterdag geef je op!!!
Aankomende zaterdag, 20 januari, houden we
onze tweede editie van de Killesteyn Quiz
avond. Een Quiz avond in het teken van het
paard. Hoeveel verstand heb jij van paarden?
Deze avond is voor jong en oud. Inschrijven
kan nog tot a.s. donderdag. Kosten zijn 5 euro
per team van 2 deelnemers. Opgeven via de
mail. We starten de Quiz om 19.30 uur in de
kantine aanvang 19.00 uur.

Benieuwd naar Kees 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

