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VAN HET BESTUUR
Beste leden,

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 Hooijberg
hckstalhuur@gmail.com
Lesindeling en instructie:
Christel van Oene
Algemeen bestuurslid:
Vacature

De vakanties zijn voor de meesten weer achter de rug. De scholen zijn
weer begonnen en ook de activiteiten op de manege worden weer
opgestart. De lessen zijn al weer opgestart. Op 6 september start een
serie van zes wedstrijdgerichte dressuurtrainingen door Jolanda de
Nekker. Acht leden hebben zich daarvoor opgegeven. De lessen zijn op
maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Kom gerust kijken. Je kunt
er ook vanaf de kant vast veel van opsteken.
Ook de voorbereidingen voor de Zilveren Ui zijn alweer in volle gang.
Binnenkort volgt via het inzetrooster het verzoek om je op te geven
voor taken die dan allemaal ingevuld moeten worden. In verband
hiermee wijzen we graag op de afspraak dat ieder lid (of de ouders
daarvan) zijn/haar steentje bijdraagt (zie artikel 4 van het algemeen
reglement). In dat kader beginnen we binnenkort ook met een rooster
voor de bardiensten op maandag-, vrijdagavond en de
zaterdagmorgen. Binnenkort volgt meer informatie hierover.
Nu we het toch over het algemeen reglement hebben, vragen we met
name de ouders dat ze weer aanwezig zijn tijdens de les van hun kind.
In de corona-tijd is dat verwaterd of mocht het zelfs niet. Maar nu is
publiek langs de bak gewoon weer toegestaan en roepen we ouders op
ook daadwerkelijk aanwezig te zijn (zie ook artikel 9 lid 1 van het
algemeen reglement).
Nog een laatste belangrijk puntje uit het algemeen reglement; de
betaling van de contributie. We hebben met elkaar afgesproken dat
die digitaal gaat (artikel 2.8 van het algemeen reglement). Nu de
nieuwe penningsmeester is aangetreden, gaan we die afspraak ook
handhaven. Als je hierover nog vragen hebt, kun je contact opnemen
met de penningmeester.
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.

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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Naam gezocht voor nieuwe
dressuurbokaal
Voor de dressuurwedstrijd op 4 en 5 februari
2022 hebben zich drie leden (Marie-José ,
Sharon en Lisette) gemeld om er een mooie
wedstrijd van te maken. In de toekomst moet
dat een mooi meerdaags evenement worden.
Daar hoort ook een goede naam bij. Voorlopig
hebben we het de Kamper dressuurbokaal
genoemd, maar we zoeken nog naar een
definitieve naam. Jullie kunnen ons daarbij
helpen. Jouw ideeën kun je mailen aan
voorzitter@psvkampen.nl. Voor de winnaar
hebben we een leuk presentje.

ACTVITEITENDAG
Op 11 september 2021 organiseren we een
gezellige activiteitendag met als afsluiting een
BBQ. De activiteiten zijn bedoeld voor de
manegeruiters. Bij de BBQ is iedereen welkom.
Kosten BBQ € 12,50 per persoon incl. 2
drankjes. Opgeven bij Edine Hooijberg voor 8
september 2021.
Met de activiteitendag zamelen we geld in voor
een nieuwe hindernis (overdekte sloot) en
cavelletti-pionnen.

Aan deze dag is nog een leuk wedstrijdelement
toegevoegd, namelijk het inleveren van (kleine)
plastic flesjes waar statiegeld opzit. Wie die
dag de meeste flesjes/flessen inlevert, krijgt
een leuk prijsje. De flesjes kunnen trouwens
altijd ingeleverd worden, daarvoor hebben we
een hele mooie oranje bak staan (met dank aan
Silke). Hierin kun je al je kleine statiegeldflessen van thuis, school of werk kwijt.

KALENDER 2021
06-9: start wedstrijdgerichte dressuurtraining
11-9: Sponsor/activiteitendag + BBQ
24-9 t/m 27-9: oefenspringparcours grote bak
25-9: HCK Klussendag manege
02-10: Schoomaakdag voor Zilveren Ui
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
4/5-2: Kamper dressuur bokaal (pa/po)
18/19-3: indoor springen (pa/po)

Ponykamp 26 t/m 29 mei 2022

-

-

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
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NIEUWE INSTRUCTRICE
We hebben sinds kort een nieuwe instructrice erbij.
Hieronder stelt zij zichzelf voor.
Hoi, ik zal mij even voorstellen,
Mijn naam is Lisa Oud. Ik ben getrouwd en heb een
zoon van 13. Ik ben Drogist van beroep en werk in
een DA-drogist in Elburg. Mijn hobby's zijn agility
met mijn honden en paardrijden. Ik heb mijn eerste
eigen paard gekregen op mijn 16de verjaardag. En
ik was denk ik een jaar of 19 dat ik mijn diploma
haalde als instructeur. Ik ben daarna eigenlijk
direct gaan lesgeven op de Flevomanege in Dronten.
Maar de manege in Dronten is ongeveer 2 jaar
geleden gestopt met manege lessen dus ik geef nu al
een tijdje geen les meer. En nu ben ik gevraagd om
jullie les te geven. Superleuk! Ik heb er zin in! Tot
snel! Groetjes Lisa.
Wij heten Lisa van harte welkom!

MANEGEPONY NIEUWS
De manegepony’s hebben ook heerlijk kunnen genieten van de vakantie.
Gelukkig was het niet al te warm en konden ze volop in het weiland
staan. Met de nieuwe waterpomp en groot reservoir (met dank aan
Christel) is het water verzorgen ook makkelijker geworden.
Met Benja en Dewi gaat het ook na de vakantie niet zo goed als we
gehoopt hadden. We hebben daarom inmiddels drie nieuwe pony’s
aangeschaft.
Dian (10 jaar), Sterre (7 jaar) en Henkie (3 jaar). Dian (eerste twee
foto’s) komt op 26 september bij ons staan. Op Sterre moeten we nog
even wachten, die moet eerst nog verder getraind worden. Tot slot komt
binnenkort Henkie op stal, een mooie jonge bonte (van de fam. Prins),
die nog helemaal opgeleid moet worden.
We hopen dat wij en jullie nog lang van alle drie mogen genieten.

