NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS

Mei 2018
Geslaagde KNHS menwedstrijd

1. Zaterdag 28 april hebben wij onze eerste KNHS

menwedstrijd van dit jaar georganiseerd. Het was een
geslaagde dag met 77 starts, verdeeld over dressuur en
vaardigheid. Er konden 2 dressuurproeven en 2
vaardigheidsparcoursen per combinatie verreden worden.
Er hebben een aantal eigen leden meegedaan waarvan een
aantal ook in de prijzen zijn gevallen (hieronder vermeld):
- Johan de Hoop: had 2x een eerste prijs in de dressuur en
2 winstpunten. In de vaardigheid behaalde 2x tweede prijs.
- Bea Breijer: had een 1e en 2e prijs in de dressuur en ging
met 2 winstpunten naar huis.
- Freek Prozee: behaalde in zijn 1e proef de 2e prijs met een
wistpunt.
- Cees de Hoop: behaalde een 1e en 2e prijs in dressuur en 2
winstpunten.
Gefeliciteerd met de behaalde overwinningen!!
Hoera een meisje!
Op 3 mei is Miranda van Zessen trotse moeder geworden
van een dochter, genaamd MILOU. Van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie dochter en zusje!!

Activiteiten overzicht
MEI
- 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)
JUNI
- 3 juni
Paard en wagen Zederikdagen
- 9 juni
Killesteyncup mennen
- 22 juni
Klusavond
- 23 juni
KNHS dressuurwedstrijd
- 30 juni
KNHS menwedstrijd

2e incasso

Nieuwe leden

Op 28 mei zal de 2e incasso afgeschreven worden. Willen
alle leden die in termijnen betalen hier rekening mee
houden en ervoor zorgen dat er voldoende saldo op je
rekening staat. Dit voorkomt een hoop ongemakken en
meerwerk voor de penningmeester. Alvast bedankt voor de
medewerking.

- Maaike de Jong
(recreant)
- Tessa Janszen
(recreant)
- Carla van Hemert (recreant)
terug!!

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

NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS
2 juni paard en wagen

Klusdag 19 mei

Dit jaar zal tijdens de Zederikdagen, de
Zederiktocht, weer bij ons op de vereniging
starten en eindigen. Eerder was deze rit alleen
voor aanspanningen, maar dit jaar wil
organisator Arnold Boulognois ook een rit
aanbieden voor ruiters! Onder het zadel zal er
een andere route gereden worden dan door de
aanspanningen. Wel zullen de routes elkaar
kruisen op de pauzestops, waar iedereen
voorzien wordt van wat lekkers! Aanmelden is
op de dag zelf. Zie mail voor meer informatie.

Aankomende zaterdagochtend staan de
volgende mensen op het klusrooster:
- Ada Haasnoot
- Roosmarijn Alderen
- Jan Boom
- Britt Boulognois
- Brenda Klever
- Freek Prozee
Er wordt geklust van 9.00 tot ongeveer
11.30 uur. Wij hopen jullie allen te zien.
Succes en veel klusplezier!

Dekjes met logo borduren
Zaterdag 26 mei kun je tijdens de OLW Pimp je
paard/pony een NIEUWdekje inleveren om met
het clublogo te laten borduren. LET OP: het mag
alleen een geheel nieuw dekje zijn, omdat de
machine anders vast loopt op haren die in het
dekje zijn getrokken (dit gebeurd al na 1x rijden).
1 zijde borduren kost 20 euro, 2 kanten 35 euro.
Bij afgeven secretariaat graag gepast betalen.

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS

Rianne de Jong

KNHS dressuurwedstrijd
Zaterdag 23 juni organiseren wij weer onze
jaarlijkse opengestelde KNHSdressuurwedstrijd.
Klasse BB t/m ZZL paarden en pony’s. Wil je
starten geef je dan op!! Klasse BB is voor ruiters
zonder startkaart, die wel een keer een B proefje
willen rijden. Iedereen kan dus meedoen .

Benieuwd naar Rianne 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.

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

