
Beste leden, 

We zijn alweer 5 weken onderweg in het nieuwe jaar, tijd voor de 
eerste nieuwsbrief van 2023. We begonnen het jaar goed, met een 
leuke en gezellig nieuwjaarsreceptie. Greetje en Colette hadden 
gezorgd voor een lekkere cocktail om samen te proosten op het 
nieuwe jaar. Voor de jeugd tot 18 jaar was er uiteraard een 
alcoholvrije variant. Een lekker hapje ontbrak natuurlijk ook niet. Wij 
kijken terug op een geslaagde avond. 
 
Kringkampioenschappen 2023 
De eerste wedstrijd is ook alweer geweest, het kringkampioenschap 
dressuur paarden B t/m M2. Maar liefst vijf van onze leden, Sharon, 
Estelle, Dion, Wilco en Jinny mochten, sommige met meerdere 
paarden, door naar de Overijsselse kampioenschappen. Verderop in 
deze nieuwsbrief meer daarover. 
 
Paddocks 
Omdat de nieuwe paddocks duurder uitvallen dan gedacht. Is realisatie 
ervan even uitgesteld.  
 
Huurverhoging stallen 
Met alle prijsstijgingen voor zo goed als alles, kan helaas ook de HCK 
niet om een kleine verhoging van de stalhuur heen. Iedereen is 
geïnformeerd via de app. Op de website staan ook de nieuwe 
bedragen. 
 
Dressuurbokaal Kampen 
Van 23 t/m 25 februari 2023 organiseren we voor de 2de keer de 
Dressuurbokaal Kampen. We zitten inmiddels helemaal vol qua 
inschrijvingen. Dat is super natuurlijk. We hopen op veel hulp van 
jullie. Via het inzetrooster kun je zien welke diensten nog openstaan. 
Als je op die data niet kunt, kun je je ook aanmelden voor de 
voorbereidende werkzaamheden. De kantine en de VIP-ruimte moeten 
bijvoorbeeld ook schoon.  
 
Opruimen 
Helaas zien we nog steeds dat niet iedereen zijn/haar eigen rommel 
opruimt. Het is een kleine moeite om dat wel te doen. Mest die in de 
bak blijft liggen is slecht voor de bodem en zorgt dat er eerder groot 
onderhoud nodig is. Dat zijn extra kosten waar we samen niet op 
zitten te wachten. Dus weer de oproep, ruim mest (en andere rommel) 
op! Samen houden we het schoon! 
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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 
 
 
 

Februari 2023 

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 een 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. 

    Nieuwsbrief Paardensportvereniging Kampen 
 



 

  

 

 
 

 

 
 

      
 

- 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 

 
23 februari:  Tandarts manegepony’s 
23/24/25 februari:  Dressuurbokaal (po/pa) 
13 maart 19,30 uur:  Ponymeter (€ 10-) 
Opgeven bij Daniëlle Switynk tel. 06-11514935 
13 maart 20.00 uur:  Stalhoudersvergadering 
17 en 18 maart:       Springen (po/pa) 
 

  

  
 
Maar liefst vijf van onze leden mochten door naar de 
Overijsselse kampioenschappen dressuur paarden.  
 
Sharon van Dijk beet de spits af  
in de klasse Z1 op 27 januari.  
Ze mocht met twee paarden  
starten. Met beide deed ze ook  
mee voor de prijzen. Met Karucha 
werd ze 3de (66.071%) en met  
Customzadels Le Roi 2de (67.143%). 
Beide paarden zijn hiermee geplaatst voor de 
Nederlandse kampioenschappen. Daar mag ze maar één 
paard starten. Dat wordt Le Roi. Succes! 
 
Op 4 en 5 februari werd er gestreden om een plaats 
voor het NK in de klasses B t/m M2. 
In de klasse M1 reed Dion Wieringa met Hylton naar een 
6de plaats (64,000%). Net niet genoeg voor plaatsing 
voor het NK. 
In de klasse L2 reed Wilco van Beek met Eminente naar 
een 10de plaats (62,833%) en Sharon van Dijk met Nigel 
naar een 15de plaats (61.417%). 
In de klasse B waren we met drie combinaties de sterkst 
vertegenwoordigde vereniging. Estelle Kwakkel startte 
met twee paarden. Met Newton reed ze naar een 7de 
plaats (65.500%). Met Onana TV deed ze het nog iets 
beter, 6de (65.750%). 
Jinny Bruins reed met nog maar haar derde wedstrijd 
met Lizzy naar een mooie 3de plaats (67.333%). Daarmee 
kwalificeerde zij zich ook voor het NK op 24 februari in 
Ermelo. Succes! 
 

 
 
 
In Raalte waren de Overijsselse kampioenschappen 
springen pony’s. Daar deden Dyanne Buijert met 
Challenge en Sannedien Lasche met Baile mee. Beiden 
wisten zich niet te plaatsen voor het NK. 

Actievelingen 
Leden of ouders van (aspirant) leden die aan 
willen sluiten bij de activiteitencommissie en ook 
twee jeugdleden die willen aansluiten bij de 
activiteitencommissie voor het organiseren van 
activiteiten op en naast de pony. Denk aan bijv. 
een bingo, ponykamp, speldag. etc. of wellicht 
heb je zelf leuke ideeën. Voor meer info hierover 
kun je terecht bij Edine Hooijbergh. 
 

Gouden handjes 
Op de manege is altijd wel wat te doen en 
helpende handjes zijn meer dan welkom.  
Onderhoud hindernissen, schoonmaakacties, 
opruimacties, herstelacties noem maar op.  
Als iedereen een handje helpt, is het vaak zo 
gepiept. En zeg nou zelf, het is toch leuk als het 
er goed uitziet in en rondom de manege? 
Aanmelden kan bij Gerrit van Dijk. 
dijkkampen@home.nl 

Overijsselse Kampioenschappen   


