
Beste leden, 

De afgelopen weken hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. Rob Lindeboom en Colette Raciti. We zijn erg blij dat 
zij het bestuur komen versterken. In de volgende ledenvergadering 
worden ze officieel voorgedragen. 
 

                
Rob Lindeboom   Colette Raciti 

 
 
 
Verbouwing manege 
In de afgelopen weken hebben we ook samen met de SAP en de HCK 
nagedacht over de hoe verder met de manege. Het is voor iedereen 
duidelijk dat er het nodige verbeterd moet worden. Het dak, de 
wanden, de paddocks, de middenstallen, de longeercirkel en de 
buitenbak. We gaan met z’n drieën de plannen verder uitwerken en bij 
de gemeente neerleggen. Als er wat meer concreets te melden is, 
organiseren we een informatieavond waarin verteld wordt wat we 
gaan doen en in welke stappen en tijd. Op korte termijn worden er al 
nieuwe paddocks aangelegd, waar nu nog de mestbakken liggen. We 
verwachten dat de nieuwe paddocks in februari 2023 klaar zijn. 

 
Dit is de laatste nieuwsbrief dit jaar. We wensen iedereen fijne 
feestdagen en een goed en gezond 2023. 
 

namens het bestuur, Herman Bruins 
 
Inhoud nieuwsbrief 
Heb jij iets voor de nieuwsbrief of wil je dat een bepaald onderwerp 
eens aan de orde wordt gesteld, meldt dat dan via info@psvkampen.nl. 
 

n       

 

 

             
VAN HET BESTUUR 

Samenstelling bestuur PSV 
 
Voorzitter: 
Herman Bruins 
voorzitter@psvkampen.nl 
tel: 06-23808026 
 
Penningmeester: 
Raymond Sieberichs 
penningmeester@psvkampen.nl 
tel: 06-12296843 
 
Secretariaat: 
Henriëtte Bonsink 
info@psvkampen.nl 
tel: 06-26666423 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Christel van Oene 
psvkampen@hotmail.com 
 
Activiteitencommissie: 
acpsvkampen@gmail.com 
 
Stallen/Huurpony’s: 
Edine Hooijbergh 
hckstalhuur@gmail.com 
 
Lesindeling en instructie: 
Christel van Oene 
 
Algemeen bestuursleden:  
Rob Lindeboom 
Colette Raciti 
 
 
 

December 2022 

Gezocht leden en /of ouders van leden of vrijwilligers die onze leuke activiteitencommissie willen komen 
versterken. Ben je beetje creatief en vind je het leuk om activiteiten te helpen organiseren op en naast 
paard/pony dan zijn we op zoek naar jou. Denk aan spellendag, onderlinge wedstrijdjes, Ponykamp, etc. 
Mocht je vragen hebben over wat er precies van je verwacht wordt bel dan even met Edine Hooijbergh 
06-55383566. 
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- Rommel en mest opruimen!  
- Ook in de paddocks! 
- Privélandjes afsluiten met stroomdraad 
- Per stal mogen er één deken, twee 

borstels, peesbeschermers en een 
voerbak(je) met deksel aan de stal hangen. 

- Voer in afgesloten tonnen/bakjes 
- Geen camera’s en ventilatoren bij de stal 

MANEGEPONY NIEUWS 
 
Zahirah is geen manegepony meer. Op 18 
oktober is ze overgedragen aan Noa 
Lindeboom. Noa heel veel plezier ermee. 
 

 
 
Helaas is op dit moment Raieffa niet fit en kan 
even niet mee doen in de lessen. Ze moet een 
maand lang 2 tot 3 per dag 10 minuten gestapt 
worden. Hulp is welkom. Aanmelden bij 
Christel van Oene. 
 

 
 

 
2022: 
28 december:       Oliebollenwedstrijd 
 
2023 
13 januari:      Nieuwjaarsreceptie 
21 januari:           Kringkampioenschappen (pa) 
23/24/25 februari: Dressuurbokaal (po/pa) 
18 maart:      Springen (po/pa) 
Maart 2023:      Gastspringlessen 

  
De grote clubactie was een succes! Alle 
verkopers en kopers hartelijk dank. We hebben 
ons doel ruim gehaald. Maar liefst € 1.1252,60. 
Deze opbrengst investeren we in de nieuwe 
paddocks. 
 
Yalissa Reedijk heeft de meeste loten verkocht 
en kreeg daarvoor een Epplejeck cadeaubon. 
  

 
 

Top 3 verkopers: 
Yalissa Reedijk 55 
Irene Esselink 47 
Lione Slobben 43 
 

Clubkampioenschappen 2022 
Na twee jaar konden we eindelijk weer een 
clubkampioenschap organiseren. 
 
Clubkampioenen Pony’s  
Dressuur ongeklasseerd: Marley Puttenstein 
Dressuur geklasseerd: Malon Metselaar 
 
Springen ongeklasseerd: Mandy Bastiaannet 
Springen geklasseerd: Juliët Aalbers 
 
Overall ongeklasseerd: Mandy Bastiaannet 
Overall geklasseerd: Malon Metselaar 
 

 
 

Clubkampioenen paarden 
Dressuur ongeklasseerd Lynn Bonsink 
Dressuur geklasseerd Sharon van Dijk 
Springen: geen kampioen Overall: geen kampioen 


