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September 2018
Tessa en Marit clubkampioenen 2018
Zaterdag 15 september hebben wij onze laatste onderlinge
1. wedstrijd, tevens het clubkampioenschap 2018 verreden.
Het was een prachtige dag met veel animo en publiek!
De best gekwalificeerde over 2/3 onderlinge wedstrijden
mochten strijden voor het clubkampioenschap:
- Marit de Hoop (wedstrijd pony’s mennen)
- Freek Prozee (wedstrijd paarden mennen)
- Kees de Hoop (niet wedstrijd paarden mennen)
- Tessa van Rossum (ruiter wedstrijd pony’s)
- Rianne de Jong (ruiter wedstrijd paarden)
- Djura Schuilenburg (ruiter niet wedstrijd pony’s)
Na een spannende strijd zijn Tessa van Rossum en
Marit de Hoop de clubkampioenen van 2018 geworden!!
Tevens wonnen deze dames samen onder het zadel de pass
de deux op de muziek van Snollebollekes!!
Meiden van harte gefeliciteerd met deze mooie
overwinning, jullie mogen een jaar lang genieten van de
enorme wisseltroffee, die dit jaar voor het eerst is vergeven!

Deze fantastische dag hebben we afgesloten met een
gezamelijke BBQ in de avond, die erg gezellig was!!

Activiteiten overzicht
OKTOBER
Vervanging lessen Anja
2 t/m 23 oktober
- Dinsdagavond zal er les gegeven
worden door: Marijke Romijn
- Woensdagavond zal er les
gegeven worden door:
Bianca Klijn
LET OP: Woensdag 10 oktober
GEEN les i.v.m. de paardenmarkt.
- 20 oktober
Klusochtend
NOVEMBER
- 17 november
GROTE KLUSDAG en SNERT eten
- 23 november
ALV najaar
Hek sportterrein sluiten
Vanuit de sportstichting is
aandacht gevraagd om het hek
vooraan het sportterein te sluiten
als je als laatste het terrein van de
club verlaat, ookal zijn er nog
mensen aanwezig bij andere
verenigen. Deze mensen moeten
dan zelf eerst weer het hek
openen. Dit ter voorkoming dat
het hek een nacht open blijft staan.
Nieuwe leden
- Tara Nelfen

(jeugdruiter)

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

Nieuwe bestuursleden gezocht

Waar Johan de Hoop op 8 september als 5e
eindigde tijdens het NK samengesteld, pakte hij
zaterdag 22 september de gouden titel tijdens
het NK in het L-vaardigheidsparcours!!

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

DEZE MAAND IN DE
SCHIJNWERPERS
Daarintegen behaalde Ekelien van 't Hoog op
8 september de bronze medaille tijdens het NK
samengesteld en haalde zij op zaterdag 22
september het goud binnen in de klasse M
vaardigheid!!

Ina Haag wist de titel kringkampioen springen
klasse B op haar naam te schrijven!
Wat een TOP prestaties!! Van harte gefeliciteerd
met jullie mooie overwinningen!!

Maxime Bruines

Benieuwd naar Maxime 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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