NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Februari 2018
Geslaagde proefgerichte clinic

1. Afgelopen zaterdag hebben wij voor het eerste een

Activiteiten overzicht
APRIL
- 7 april
Onderlinge wedstrijd:
Dressuur en wegtraject
Ruiters en menners

proefgerichte clinic georganiseerd. Deze clinic werd
verzorgd door Marjo Lichtenvoort Cats.

- 21 april
Klusdag

Tijdens deze clinic werd je individueel geholpen. Je reedt
eerst een dressuurproef op je eigen niveau, waarna je nog
20 min instructie kreeg van Marjo. Uniek aan deze clinic is
dat je in het juryhokje mee mocht om de proef en het
commentaar op video op te nemen. Hierdoor heb je
uitgebreider commentaar en beeld bij je proef, in
vergelijking tot het commentaar dat terug te vinden is op
het geschreven protocol.

- 28 april
KNHS menwedstrijd

Ondanks de extreem koude wind en af en toe een
dwarrelende sneeuwvlok hebben de deelnemers het als
leuk en leerzaam ervaren!! Leuk om te zien dat er toch ook
nog een aantal toeschouwers zijn gekomen die vanuit de
kantine hebben meegekeken. Deze vorm van clinic is wat
ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.
Nieuwe bestuursleden
Lijkt het jou leuk om mee te denken over beleid, het terrein,
financiën, veranderingen, evenementen, onze toekomst als
vereniging? Dan is deze oproep mogelijk iets voor jou!
Als bestuur zijn wij namelijk op zoek naar nieuwe
bestuursleden voor de vereniging. Mocht je interesse
hebben of vragen? Laat het ons dan via de mail weten voor
4 mei dan kan er op 25 mei gestemd worden tijdens de ALV.

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’
(alleen ruiters)

Denken jullie nog mee over het thema dit
jaar? 7 april wordt het bekend gemaakt!

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
Onderlinge wedstrijd met wegtraject

Opgelet!

Zaterdag 7 april organiseren wij onze eerste
onderlinge wedstrijd van dit jaar. Er zal een
dressuurproef verreden worden en je kunt een
wegtraject met hindernissen afleggen, zowel
onder het zadel als aangespannen!

Mogelijk hebben jullie het al wel gezien,
maar er zijn weer mollenklemmen uitgezet
op het grasveld. Helaas hebben wij ook dit
jaar weer last van onze ‘kleine vrienden’.

Echter hopen wij dat er nog wat meer
aanmeldingen komen, dus heb jij je nog niet
opgegeven doe dit dan voor 28 maart via
welkom@killesteynruiters.nl. De wedstrijd is
opengesteld dus zeg het voort!
Instructiedagen
ALLE MEN-LIEFHEBBERS OPGELET
Achter de schermen wordt er druk gewerkt,
geregeld en gepuzzeld...

Deze zijn te herkennen aan een gekleurd
paaltje of pion. Wij willen jullie vragen hier
niet aan te komen en voor uit te kijken, zodat
wij onze bestrijding verder voort kunnen
zetten. Om straks weer optimaal gebruik te
kunnen maken van ons mooie terrein.

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Marijke Romijn

Op 10-11-12 mei 2018 zijn er weer
De Instructiedagen bij de Killesteynruiters!!
Houd ons in de gaten via fb of meld u aan voor
meer informatie en zegt het voort
instructiedagen@outlook.com
NL doet
Zaterdag 10 maart was het NL doet. Wij hebben
op deze dag onze eerste klusdag van het jaar
gehad, waarbij er weer hard gewerkt is om het
terrein weer een opknapbeurt te geven. Hierna
hebben de klussers van deze NL doet dag
kunnen genieten van een verzorgde lunch door
Huis het Bosch. Bedankt voor jullie inzet!!

Benieuwd naar Marijke 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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