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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

Activiteiten overzicht 
 
ZOMERSTOP lessen 
30 juli t/m 17 augustus 
Er zullen geen lessen gegeven worden aan 
de ruiters en menners van de 
donderdagavond 

13 augustus t/m 27 augustus 
Er zullen geen menlessen gegeven worden 
aan de menners op de maandagavond 

 
AUGUSTUS 
- 18 Augustus 
Finale Killesteyncup 
 
- 25 augustus 
Klusochtend 
Ringsteken jaarmarkt Lexmond 
 
SEPTEMBER 
- 8 september 
Klusochtend 
 
- 15 september 
Clubkampioenschap 2018 
Mennen; dressuur, marathon 
Ruiters; dressuur, kür op 
muziek/pass de deux 
*overkampen clubkampioenen* 
 
OKTOBER 
- 20 oktober 
Klusochtend 
 
 

Juli 2018 
 

1.  

 

KNHS dressuur en KNHS menwedstrijd juni 
 
Zaterdag 23 juni onze KNHS dressuurwedstrijd van het jaar 
verreden. Het was een gezellige, geslaagde, kleine wedstrijd 
met prima weersomstandigheden. 

Een aantal van onze eigen leden zijn nog in de prijzen 
gevallen en/of hebben winstpunten gereden: 
*Tessa 1e prijs Z1 pony's met 211 punten 
*Jonne 2x een 1e prijs L1 pony's met 205,5 en maar liefst 
230 punten  
* Rianne 2e prijs L1 paarden 181,5  
* Jonne 2x 1e prijs M2 pony's cat. A 209 en 203 punten 
* Nienke heeft voor het eerst in haar leven officieel gestart; 
B pony's en had 1 winstpunt!! 
 
Wij willen Jaap v Reeuwijk bedanken voor de sponsoring!! 
 
Zaterdag 30 juni onze 2e KNHS menwedstrijd dressuur en 
vaardigheid verreden. Ondanks de warmte deed iedereen 
zijn best uiterste best en het regende winstpunten voor o.a. 
onze eigen leden; 
* Marit klasse L 2e prijs 193 en 194,5 punten 
* Johan klasse B 1e prijs met 196 punten en 2x een 1e prijs in 
de vaardigheid klasse L 
* Bea klasse M 184,5 en 197 punten 
* Tanja klasse M 182 en 195 punten 
* Ekelien klasse L 181,5 en 190,5 punten 
 
Wij willen Unive bedanken voor hun sponsoring deze dag!!! 
 
We willen graag alle deelnemers bedanken voor hun komst, 
de juryleden voor hun diensten. En de vrijwilligers die zich 
ook niet lieten tegenhouden door de warmte. Bedankt , 

want zonder jullie krijgen wij onze wedstrijden niet 

georganiseerd.  

 Nieuwe leden 
 
- Maxime Bruines (ponyruiter) 
- Meike van Dijk (ponyruiter) 
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NIEUWSBRIEF KILLESTEYNRUITERS 

DEZE MAAND IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Meike van Dijk 

 

Benieuwd naar Meike haar 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. 

 

Nieuwe bestuursleden gezocht 
 
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.  
 
Spreekt 1 van de bestuursfuncties jou aan, 
wil je meer weten of een vrijblijvend gesprek 
laat het ons dan weten via; 
welkom@killesteynruiters.nl  
  

Jonne dubbel kringkampioen dressuur 
 
Zaterdag 1 juli heeft onze Jonne meegedaan aan 
de Kringkampioenschappen en veroverde daar 
met beide pony’s de felbegeerde titel!  
Met 1 pony in het M2 en met haar nieuwe pony 
in het L1. Aankomende zaterdag neemt zij deel 
aan de regiokampioenschappen.  
Wij wensen Jonne heel veel succes!!! 
 

 

Super geslaagde 3e editie Killesteynkamp 
 
19, 20 en 21 juli hebben wij weer het 
Killesteynkamp voor ponyruiters georganiseerd. 
Waar het eerst niet door leek te gaan vanwege 
weinig aanmeldingen, hebben we met 14 ruiters 
wederom weer een fantastisch kamp achter de 
rug!! Alle foto’s en verhalen zijn terug te vinden 
op onze FB pagina. We kijken terug naar een 
zonovergoten, leerzaam en gezellig kamp! Alle 
vrijwilligers, deelnemers,  sponsoren, clinic en 
workshop gevers bedankt! 

http://www.killesteynruiters.nl/
mailto:welkom@killesteynruiters.nl

