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VAN HET BESTUUR
Beste leden,
In deze derde nieuwsbrief in 2020 aandacht voor de opruimactiviteiten, de
Coronamaatregelen en de Zilveren Ui.

Bedankt!

Samenstelling bestuur PSV
Voorzitter:
Herman Bruins
voorzitter@psvkampen.nl
tel: 06-23808026
Penningmeester:
Mireille Petersen
penningmeester@psvkampen.nl
tel: 06-18309287
Secretariaat:
Henriette Bonsink
info@psvkampen.nl
tel: 06-26666423
Wedstrijdsecretariaat:
Christel van Oene

psvkampen@hotmail.com
Activiteitencommissie:
Karin de Jonge

Op 4 september is de bodem van de kleine bak opgehoogd en verbeterd.
Aan het eind van de dag moesten de vlokken verdeeld worden. Dat was nog
en hele klus, ook al had de machine van Sjaak al veel werk verricht. Met
een grote groep mensen was de klus toch nog best snel geklaard. Iedereen
die heeft geholpen bedankt!.
Op 12 september zijn een aantal boxen schoongespoten. Ook hier waren
diverse vrijwilligers aanwezig om samen de klus te klaren. Ook allemaal
bedankt.
Op 3 oktober hadden we een grote schoonmaakactie. Mooi en fijn om te
zien dat er zoveel vrijwilligers op de been waren. Alle lampen in de
binnenbakken branden weer en er is heel veel opgeruimd (weggegooid).
Ook is de kantine en VIP-ruimte weer schoon, de zadelkamer is opgeruimd,
de hindernissen voor de Zilveren Ui zijn schoon, de grote bak is
geschilderd, enz. enz. Het ziet er weer netjes uit! Nu samen zo houden.
Iedereen die er was en heeft geholpen, super bedankt!

Samen penningmeester zijn?
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester
(man/vrouw). Dat hoeft niet één persoon te zijn die alles alleen moet
doen. Er zijn meerdere taken, die onderling goed te verdelen zijn. Een
mooie uitdaging voor twee actieve leden (of ouders). Wil je meer weten
over de taken, bel of mail Herman Bruins. De tijdsbesteding is 10 tot 15 uur
per maand.

acpsvkampen@gmail.com
Huurpony’s:
Marianne Noordman
Lesindeling en instructie:
Christel van Oene

Inhoud nieuwsbrief
Heb jij iets voor de nieuwsbrief of wil je dat een bepaald onderwerp eens
aan de orde wordt gesteld, meld dat dan via info@psvkampen.nl.
Zelf nieuws aanmelden? Bijvoorbeeld een mooi wedstrijdresultaat (met
foto), dan zien we dat ook graag tegemoet.

Algemeen bestuurslid:
Jacco Ilbrink

namens het bestuur, Herman Bruins

BHV-ers en EHBO-ers gezocht!
Bij wedstrijden hebben we ook hulpverleners nodig. We willen je vragen om door te geven als jij een EHBOof BHV-diploma hebt. Mailen kan naar: psvrooster@hotmail.com
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GEZOCHT VRIJWILLIGERS

Coronamaatregelen
Net als alle andere sportverenigingen, moeten
wij ons houden aan de landelijke
coronamaatregelen en daarnaast specifiek die
voor de paardensport. De Rijksoverheid en de
KNHS stellen hiervoor richtlijnen op, die ook
direct ook van toepassing zijn op de manege.
We zien dat nog niet altijd goed gaan, daarom
de regels nog even op een rij. We verwachten
van iedereen dat die regels worden nageleefd.
In het slechtste geval betekent overtreding dat
de manege helemaal op slot moet.
-

Heb je klachten, blijf dan thuis.
Kom alleen naar de manege, doe wat je
doen moet en ga dan weer naar huis.
Als begeleiding nodig is, dan maximaal 1
begeleider per ruiter/amazone.
Hoest in je elleboog.
Zorg voor 1,5 meter afstand op de
manege, ook langs de bakrand.

Schoonmaakploeg kantine
Vind jij het leuk om te helpen op de manege en daar
ook wat mee te verdienen? Wij zoeken een ploegje van
4-6 mensen die om te beurt in rooster de kantine gaan
schoonmaken, eens per twee weken. Je krijgt er een
kleine vergoeding voor. Aanmelden kan bij Gerrit van
Dijk, de voorzitter van de HCK, dijkkampen@home.nl.

Zilveren Ui
Op 16 en 17 oktober 2020 is de eerste van drie
weekenden Zilveren Ui. Een bijzondere editie deze
keer. Publiek is niet toegestaan en per deelnemer
is er ook maar één begeleider toegestaan. De
kantine is dan ook niet open en voor manegeklanten geldt, alleen komen als het noodzakelijk is
en als je klaar bent, direct weer naar huis. De
buitenbak en de paddock naast de SAP mogen niet
gebruikt worden. Paarden/pony’s mogen als het
droog is wel in het land. De manegepony’s zetten
we bij goed weer in het land.

Wedstrijdagenda

De vorig keer is er uitgebreid aandacht besteed
aan de manegeregels. Nu kort de higlights.
-

-

Rommel en mest opruimen!
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

Zilveren Ui
16 en 17-10-2020 : Zilveren Ui 1
30 en 31-10-2020 : Zilveren Ui 2
27 en 28-11-2020 : Zilveren Ui 3 (finale)
Clubkampioenschappen 12 december 2020
Indoor springen 19 en 20 maart 2021:
Indoor springen pony’s en paarden
Dressuur
10 januari 2021: Dressuur paarden BB t/m M
16 januari 2021: Kringkampioenschappen
dressuur
5 februari 2021: Pony’s klasse BB t/m M2

MANEGEPONY NIEUWS
Met de twee nieuwe pony’s erbij hebben we ook weer ruimte voor
huurleden. Als je huurlid bent, rij je altijd op dezelfde pony in de
les en daarnaast mag je één keer per week vrij rijden. Ook
worden er speciaal voor huurleden activiteiten georganiseerd.
Om huurlid te worden moet je wel zelfstandig kunnen rijden. Een
pony huren kost €10,00 extra per maand. Per pony kunnen we
maximaal drie huurleden hebben. Wil je meer weten, neem dan
contact op met Marianne Noordman. Op dit moment is er een
wachtlijst.

