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Beste leden, 

De vorige keer heb ik een oproep gedaan dat (één van) de ouders 
aanwezig is als een kind les heeft. Dat dit belangrijk is, bleek op 6 
oktober wel weer. Een meisje viel in de les van de pony en moest met 
de ambulance naar het ziekenhuis. Daar werd een open botbreuk 
geconstateerd. Helaas was ze zonder ouders. Het zou fijn zijn geweest 
als één van de ouders er bij was geweest. Dus nogmaals mijn oproep 
om er te zijn als uw kind les heeft. 
 
De vorige keer ook al aangekondigd, een rooster voor de bardiensten 
op maandagavond, vrijdagavond en zaterdagmorgen. Als PSV hebben 
we de kantine (incl. de opbrengsten daarvan) van de HCK 
overgenomen. Het is dus nu ook onze taak om de bemensing te regelen 
op de gewone dagen. Voor de wedstrijden blijft dit via het 
inschrijfprogramma gaan. We hebben nu een rooster (zie verderop in 
deze nieuwsbrief) gemaakt tot eind 2021. Er zijn nog genoeg lege 
plekken. Je kunt je aanmelden bij voorzitter@psvkampen.nl. Het 
mooiste is als je een vast moment kunt, bijvoorbeeld 1x per maand op 
een bepaald tijdstip. We hopen op deze manier het rooster gevuld te 
krijgen en weer meer activiteit in de kantine te hebben. 
  
We hebben inmiddels in één  vacature voor het bestuur kunnen 
voorzien. Edine Hooijbergh is formeel als bestuurslid toegetreden. 
Hiermee voorzien we tussentijds in een vacature. Bij de algemene 
ledenvergadering in 2022 gaan we dit ook formeel regelen.  
 
Hiermee zijn we nog niet helemaal compleet. Heb jij interesse in een 
leuke functie in het bestuur, meld je dan aan. Dat kan bij één van de 
bestuursleden.  
 

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. 
Zelf nieuws aanmelden? Bijvoorbeeld een mooi wedstrijdresultaat 
(met foto), dan zien we dat ook graag tegemoet. 

 

             
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: 
Karin de Jonge 
acpsvkampen@gmail.com 
 
Stallen/Huurpony’s: 
Edine Hooijbergh 
hckstalhuur@gmail.com 
 
Lesindeling en instructie: 
Christel van Oene 
 
Algemeen bestuurslid:  
Vacature 
 
 
 

Oktober 2021 

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

 

Kamper Dressuur Bokaal  
 
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief, 
hebben  we één inzending ontvangen van de 
fam. Prins. Dat was: de Zilveren Ui 
dresssuurbokaal. Om verwarring met de al 
langer bekende Zilveren Ui (springen) te 
voorkomen, hebben we hier niet voor gekozen. 
We houden het daarom op de Kamper 
dressuurbokaal. De eerste editie van dit 
jaarlijkse evenement (hoepen wij) is inmiddels 
verplaatst naar 4 en 5 maart 2022. 
 

KALENDER 2021 
 
15/16-10: Zilveren Ui 1 
29/30-10: Zilveren Ui 2; parcours blijft t/m 1-11 
26/27-11: Zilveren Ui 3; parcours blijft t/m 29-11 
10/11-12: Clubkampioenschappen 
 
2022: 
22-1: Kringwedstrijd pony’s dressuur 
4/5-3: Kamper dressuur bokaal (pa/po) 
18/19-3: indoor springen (pa/po) 
 
  

 
 

Ponykamp 26 t/m 29 mei 2022 
 

Opbrengst activiteitendag 
 
Op 11 september 2021 was het erg gezellig op 
de manege. ’s Morgens begonnen we met een 
bijeenkomst voor de huurleden en hun ouders. 
Het verslag hiervan is inmiddels gedeeld met de 
huurleden.  
 
Daarna waren er activiteiten voor de jeugd, 
waar fanatiek aan werd meegedaan. De groep 
van Marie-José kwam als winnaar uit de bus.  
 

 
 
 

 
 
Aan deze dag was ook nog een leuk 
wedstrijdelement toegevoegd voor degene die 
dag de meeste flesjes/flessen inleverde. Die is 
gewonnen door Aleyna Bor met 53 flesjes.  
 
Inmiddels hebben we de container voor de 
eerste keer geleegd en de inhoud ingeleverd. 
Dat was ook goed voor € 25,--. 
  
Met al deze activiteiten samen hebben we 
€ 900,-- ingezameld voor de cavalleti en sloot 
voor onder een hindernis. Iedereen heel erg 
bedankt! 
 
Lege flesjes kunnen altijd ingeleverd worden in 
oranje bak. Hierin kun je al je (kleine) 
statiegeldflessen van thuis, school of werk 
kwijt.     

Als afsluiting was er 
verkiezing voor de 
mooist versierde 
pony. Die werd 
gewonnen door  Sem 
Weerwind. 
 
Daarna volgde een 
gezellige en lekkere 
BBQ. Alles was zeer 
goed verzorgd door 
Edine en Karin. Het 
was top dames!  
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 MANEGEPONY NIEUWS 
 
In de afgelopen weken hebben we 
afscheid genomen van Dewi en Benja. 
Dewi heeft een nieuw huis gevonden 
bij Anita en Jan. Van Benja hebben 
we echt afscheid genomen. Op 
Instagram stond een mooi herinnering 
aan Benja van Sem Weerwind. 
Yasmijn van Dijk had ook nog een leuk 
filmpje gemaakt ter nagedachtenis 
aan Benja.  
 
Naast de eerder al gemelde nieuwe 
pony’s (Sterre, Dian en Henkie), 
hebben we ook Fameux gekocht. Met 
uitzondering van Sterre lopen alle 
pony’s ook al mee in de lessen en 
hebben de eerste huurleden zich al 
gemeld. We hopen dat ze allemaal 
lang en gezond bij ons mogen blijven. 
 

 

Kantinerooster    
Dag datum Start Einde naam 

Maandag 18-okt 19.00 uur 22.30 uur Herman Bruins 

Vrijdag 22-okt 17:00 uur 19:00 uur   

Vrijdag 22-okt 19.00 uur 22.30 uur Gerrit van Dijk 

Zaterdag 23-okt 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 23-okt 11.00 uur 13.00 uur   

     
Maandag 25-okt 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 29-okt - - Zilveren Ui 

Zaterdag 30-okt - - Zilveren Ui 

   Opstart Zilveren Ui: Edine Hooijbergh 

Maandag 1-nov 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 5-nov 17:00 uur 19:00 uur Herman Bruins 

Vrijdag 5-nov 19.00 uur 22.30 uur Herman Bruins 

Zaterdag 6-nov 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 6-nov 11.00 uur 13.00 uur   

Maandag 8-nov 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 12-nov 17:00 uur 19:00 uur   

Vrijdag 12-nov 19.00 uur 22.30 uur Gerrit van Dijk 

Zaterdag 13-nov 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 13-nov 11.00 uur 13.00 uur   

Maandag 15-nov 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 19-nov 17:00 uur 19:00 uur   

Vrijdag 19-nov 19.00 uur 22.30 uur   

Zaterdag 20-nov 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 20-nov 11.00 uur 13.00 uur   

Maandag 22-nov 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 26-nov - - Zilveren Ui 

Zaterdag 27-nov - - Zilveren Ui 

   Opstart Zilveren Ui: Edine Hooijbergh 

Maandag 29-nov 19.00 uur 22.30 uur Herman Bruins 

Vrijdag 3-dec 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 3-dec 17:00 uur 19:00 uur   

Zaterdag 4-dec 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 4-dec 11.00 uur 13.00 uur   

Maandag 6-dec 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 10-dec - - clubkampioenschappen 

Zaterdag 11-dec - - clubkampioenschappen 

Maandag 13-dec 19.00 uur 22.30 uur   

Vrijdag 17-dec 17:00 uur 19:00 uur Herman Bruins 

Vrijdag 17-dec 19.00 uur 22.30 uur Herman Bruins 

Zaterdag 18-dec 09.00 uur 11.00 uur   

Zaterdag 18-dec 11.00 uur 13.00 uur   

Maandag 20-dec 19.00 uur 22.30 uur Gerrit van Dijk 

Vrijdag 24-dec - - Kerstavond 

Zaterdag 25-dec - - 1ste Kerstdag 

Maandag 27-dec 19.00 uur 22.30 uur Herman Bruins 

Vrijdag 31-dec - - Oudjaarsavond 

Zaterdag 1-jan - - Nieuwjaarsdag 

 


