NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN
VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Net gemist bij de nieuwsbrief van mei: onze outdoor springwedstrijd. Maar nu wel een
verslag. Foto’s staan op onze site. Maar ook andere uitslagen, zoals het geweldige succes
van Jarmilla en de overwinningen van onze leden in Stadskanaal. Natuurlijk de
gebruikelijke huishoudelijke mededelingen – lees ze goed.
Belangrijk verder is dat we dringend op zoek zijn naar versterking van het bestuur:
financiën, ledenadministratie, springen en PR/sponsoring zijn de posities die we begin
volgend jaar vacant krijgen en waar dus heel graag snel kandidaten voor zouden willen
hebben. Geen vereniging zonder leden, zonder vrijwilligers, maar ook niet zonder bestuur.
Dus: wil je je inzetten voor je vereniging – of de vereniging van partner, dochter of zoon
natuurlijk – meld je dan bij mij!
Eric Trijbels, Voorzitter PSV De Driesporen
AGENDA MANEGE DRIESPOREN
De wedstrijden voor het indoorseizoen zijn nu ook ingepland. Deze zijn nog onder
voorbehoud van goedkeuring door de Groninger Bond!
12/13 juli
17 augustus
31 augustus 2013
6/7 september 2013
14 september 2013
14 september 2013
5 oktober 2013
12 oktober 2013
19 oktober 2013
2 november 2013
9 november 2013
16 november 2013
23 november 2013
30 november 2013
6/7/8 dec. 2013
4 januari 2014
11 januari 2014
18 januari 2014
25 januari 2014
8 februari 2014
15 februari 2014
1 maart 2014
15 maart 2014
22 maart 2014
29 maart 2014
5 april 2014
12 april 2014

Groninger outdoorkampioenschappen dressuur
Onstwedde
Noordelijke outdoor menkampioenschappen
Zeijen
Hippiade pony’s
Ermelo
Hippiade paarden
Ermelo
Hippiade verenigingskampioenschap, afdelingsdressuur
Ermelo
Hippiade mennen
Ermelo
Onderlinge wedstrijd (MV/PSV)
Dressuur pony’s en dressuur/springen bixie (PSV)
Dressuur paarden BB-M (PSV)
Onderlinge wedstrijd (MV/PSV)
Mennen (PSV)
Springen paarden en pony’s (PSV)
Dressuur paarden Z1-ZZL (PSV)
ONDER VOORBEHOUD
Open huis Manegevereniging
DICV (selectiewedstrijd Indoor Veendam)
Onderlinge wedstrijd (MV/PSV)
Mennen (PSV)
Dressuur paarden BB-M (PSV)
Rommelmarkt (Stichting)
Dressuur pony’s en dressuur/springen bixie (PSV)
Onderlinge wedstrijd (MV/PSV)
Dressuur paarden Z1-ZZL (PSV)
Onderlinge wedstrijd/clubkampioenschappen (MV/PSV)
Springen paarden (PSV)
Minimarathon (finale Noordelijke Competitie) (PSV)
NIEUW
Mennen (finale indoor mencompetitie Onstwedde) (PSV)
Diplomarijden (MV)
ADVERTENTIE

BOUWVAKANTIE
In week 30, 31 en 32 is de manege gesloten in verband met de bouwvak. Dan zullen er
dus geen lessen zijn. Vrij rijden is wel gewoon mogelijk.
Let op: uitzondering!!!
De lessen van Jarmilla gaan een week langer door en beginnen ook een week later!
Oftewel, haar lessen stoppen week 31, 32 en 33.
De lessen van Jose (menlessen) stoppen week 28, 29 en 30, en beginnen op donderdag 1
augustus weer.
ADVERTENTIE

PENNINGMEESTER GEZOCHT
Onze huidige penningmeester gaat na dit jaar stoppen als bestuurslid van de PSV, omdat
het penningmeesterschap van én de PSV én de Stichting net iets teveel van het goede is.
Omdat enige inwerktijd wel handig is, zijn we nu al op zoek naar een nieuwe
penningmeester.
Heb je enige kennis van administraties en het verwerken ervan in een computer? Deze
leuke uitdaging vraagt enige vrije tijd maar je kan dit in je eigen tijd doen! Uiteraard wordt
een laptop en printer beschikbaar gesteld.
Wil je op deze wijze ook wat voor je vereniging betekenen? Neem dan contact op met
Jannet Boer, telefoon 06-12858083.
ADVERTENTIE

SPRINGWEDSTRIJD 1 JUNI: MAAIKE OLDENKAMP WINT M/Z KLASSE
Maaike Oldenkamp met Andorra van de organiserende vereniging De Driesporen was in
de barrage in de gecombineerde M/Z klasse net 0.2 sec sneller dan Bertjan van Dijk die
met Bentley tweede en met Cimora derde werd.
De wedstrijd in Onstwedde viel deels samen met de wedstrijd in Harkstede, waardoor ook
het aantal deelnemers was verdeeld. Eigenlijk zijn twee wedstrijden bij het springen
binnen de provinciegrens te veel en dan hebben we het nog niet eens over wedstrijden net

over de provinciegrens. Een betere verdeling en spreiding van wedstrijden is hard nodig.
Het evenementen terrein lag er voortreffelijk bij en is ook het parkeren op het veld
eigenlijk nooit een probleem. Jammer dat het erg koud en winderig was. Er werd gewerkt
met twee springringen: in de hoofdring werd het klassieke parcours verreden en in de
bijring kon men progressief starten. Dit evenement verdient een groter deelnemersveld.
Er was bij de paarden nog een extra prijs te verdienen in de vorm van een deken,
aangeboden door Hoefsmederij Björn Oosting en Sier- en constructiewerken Oldambt.
Deze waren voor de beste combinatie over zowel het klassieke als het progressieve
parcours. In de klasse B is deze gewonnen door Beaudine Hollemans met Bella Diva RB
van Veendam. Zij werd 2e in het klassiek en 4e in het progressief. In de klasse L werd deze
deken opgeëist door Elise Dierkes met Wild Love M van de organiserende Driesporen.
Zij werd 2e in het klassiek en eerste in het progressief. Rana Dalenoord met Meilena H van
NIOP werd hier eerste in het klassiek, terwijl voor de thuisclubrijdende Mariol Middel met
Niangelo in het progressief 2e werd. In de M/Z klasse ging de deken naar Bertjan van Dijk
respectievelijk de 2e prijs en een 4e plaats behaalde, terwijl Silvana Wezeman van NETA
met Cottica RV 2e werd. Zij werd respectievelijk de 4e en 2e, maar klassiek gaat boven
progressief.
De beginnerklasse BB werd gewonnen door Margot Norder met Dorianda van De Hondsrug.
Zij was eerder al eerste geworden bij de pony’s met Esmee in het progressief klasse M/Z.
Hier werd de BB cat. C/D gewonnen door Jannie Hilgenga met Vaikka van De
Driesporen en werd ze ook nog eens eerste in het progressief. De klasse B klassiek (D/E)
was voor Eva Kral met Sir Ron van Veendam en in het progressief werd Annemarie Kremer
met Emire van de Woudruiters eerste. De klasse L klassiek (C/D/E) was voor Lisa
Hamminga met Dekro’s Anigo van Laarwoud, die met dezelfde pony ook in het progressief
eerste werd. De nog jonge Emile Drenth van De Drieporen wist met zijn kleine A-pony
Blue Boy het progressief cat.A te winnen. Het klassiek klasse Z (cat. C/D) werd gewonnen
door Lisa van de Molen met Nozem van PC de Bongerd.
Voor de vereniging was er nog een primeurtje. In de beide jurywagens, beschikbaar
gesteld door de firma Beens, werden direct digitaal de prestaties ingevoerd die via een
draadloze routerverbinding ook direct naar het secretariaat, beschikbaar gesteld door HTO
in Assen, gingen. Hierdoor wordt automatisch het klassement opgemaakt en hoeft de jury
dit verder niet meer bij te houden en is de kans op fouten veel kleiner. Ook hoeven dan de
resultaten niet meer op het secretariaat in gevoerd te worden.
Afgezien van een te klein deelnemersveld was het verder een succesvolle wedstrijd mede
door de sponsoren en vele vrijwilligers. Overige uitslagen op www.startlijsten.nl. Foto’s op
www.driesporen.nl.
ADVERTENTIE

GÉTHAIS MANAGEMENT &
ADVIES

POLOCROSSE

Op zaterdag 8 juni werd er bij de manege een clinic polocrosse gegeven. Deelnemers
waren Janny Hilgenga, Eric Trijbels, Rianne Zwarts, Gerard Spaans en Martine Trijbels.
Eerst werd op de grond geoefend om met de stick (stok met netje) een bal te vangen en te
werpen. Dat was zonder paard al lastig genoeg. Vervolgens werd er een partijtje geoefend.
Na een korte pauze werden de paarden gezadeld en stick en bal mak gemaakt. Thabor
vond vooral de bal nog wel erg spannend, dus Eric moest helaas na een tijdje afhaken. De
andere paarden deden het heel goed en de clinic werd afgesloten met een partijtje. Vaika
en Rembrand waren af en toe wel onder de indruk van de andere paarden, maar Nera en
Why Me waren erg fanatiek. Bennie, Paula en de rest van het team, heel erg bedankt voor
het kennis laten maken met deze leuke tak van de paardensport.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

UITSLAGEN
Ann Wessels was erg succesvol tijdens de tweede editie van de dressuurderby van ZEO in
‘t Zandt. De amazone van PSV Driesporen uit Onstwedde werd met Benice H (v. Sandreo)
eerste en tweede in de in handicap verreden Z2/ZZ-licht.

Ann Wessels, zonder Benice

Ann won de eerste proef met een score van 65,88%. In de tweede proef werd het resultaat
62,94%.

VRIJRIJDEN
Op onze website staat aangegeven welke uren er lessen zijn en wanneer er dus wel of niet
vrij gereden kan worden. Nu kan vrij rijden bijna altijd, maar we moeten wel even
rekening met elkaar houden. Met name de menners hebben wat tijd nodig om in te
spannen en dat kan nu eenmaal niet op de zadelplaats. Daarom moeten de rijhallen waar
de lessen gegeven worden een kwartier voor aanvang van de lessen beschikbaar zijn om in
te spannen.
ALMELOSE RUITERDAGEN
Maandag 17 juni: Hoogste Z2-score Almelose ruiterdagen voor Jarmilla Peterson
Wendy Uijt de Boogardt, Lisette Peeters, Sanny de With en Jarmilla Peterson waren
maandag de vier winnaars in de Z2-rubrieken tijdens de Almelose Ruiterdagen.

Eén van de vele prijsuitreikingen in Almelo, met Jarmilla Peterson, Wendy Uijt de Boogaardt en Elisa Pel.

De hoogste score in de Z2 was maandag voor Jarmilla Peterson. Ze genoot volop van haar
uitstapje naar het hippische volksfeest in Almelo en natuurlijk van de proef die ze met
Woody neerzette. De jury beloonde het optreden van de combinatie van PSV Driesporen
met 231 punten. In de andere proef nam Peterson de vijfde plaats in en eiste Wendy Uijt
de Boogaardt de zege op met Zulandro met 226 punten. Deze combinatie was in de
eerdere proef tweede.
Zaterdag 22 juni: Jarmilla Peterson kan haar geluk niet op. Ver na middernacht reed ze
tijdens de Almelose Ruiterdagen de ereronde met haar Woody. De combinatie uit Wedde
won met ruime voorsprong de Z2-finale.
Die finale zou om 22.00 beginnen, maar door een ongeluk van één van de deelnemende
paarden eerder op de dag, met helaas fatale afloop, liep het programma uit. Ook het weer
werkte niet erg mee, maar toch was de belangstelling en de sfeer goed tijdens de Z2finale. ,,De banen lagen er prima bij. Het publiek bevond zich er nogal dicht op, maar
Woody trok zich er weinig van aan. Het hele seizoen presteert Woody al geweldig goed en
dat was in Almelo niet anders”, aldus Jarmilla Peterson. De jury waardeerde de finaleproef
met 73,44% en daarmee was de hoofdprijs voor Peterson, die al met al pas rond half vier
in de nacht pas weer thuis was. Maar in haar auto ook nog de ereprijs: een dressuurzadel
van Theo Sommer Sattelwahren.

© Stegen.net
Noot van de redactie: met haar andere paard Don Chello kwam Jarmilla tussendoor ook
nog op het CH Dokkum aan de start, waar ze de ZZ-zwaar won. Ze heeft nu voldoende
promotiepunten om de overstap te kunnen maken naar de lichte tour.
SUCCESVOLLE DAG VOOR DE PAARDENSPORTVERENIGING DE DRIESPOREN
Tijdens het concours van Stadskanaal keerden de leden van PSV De Driesporen uit
Onstwedde zondag 9 juni met veel prijzen huiswaarts.
Evelyn Speelman startte met haar pony Zonnekamps Inspirit in de klasse B en scoorde
met 187 en 185 maar liefst 2 keer een eerste prijs. Janny Meijer startte in de L2 met haar
Atlas en reed in de eerste proef 183 punten, goed voor een 3 e prijs en in de 2e proef reed
ze 184 punten. Sharon Swarts startte met haar pony Sonja in de klasse L2 en scoorde met
184 punten een eerste prijs, de 2e proef reed ze 168 punten.
In de B dressuur paarden haalde Martine Trijbels met Thabor een eerste prijs met 195
punten in de eerste proef, de 2e proef scoorde ze 180 punten. De tweede prijs ging in de 1e
proef naar Ellen Klopstra met Casandra met 191 punten, zij reed in de 2 e proef 163
punten. Ook startte Ellen nog met Keving, score was 180 punten.
Er startten nog meer leden, die weliswaar niet in de prijzen vielen, maar vaak wel met
winstpunten naar huis gingen:
L1 pony’s: Tirza Hemmen met Alexander scoorde 171 en 180 punten; Emma Vos met
Toscane scoorde 175 punten.
M1: Trudie van der Wal met Ansilla scoorde 173 en 180 punten.
M2: Karin Norder met Bo scoorde 181 en 185 punten; Berber Pereboom met Avanti
Karonada 174 en 178 punten.

Evelyn Speelman op haar pony Zonnekamps Inspirit

ADVERTENTIE

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
Om de kosten van de Stichting te dekken is de inzameling van oud papier van groot
belang. Hiervoor staat er een container om het terrein. Dus breng allemaal je papier
daarheen! Als de container vol is, zet het papier er dan echter niet voor, aangezien we al
een paar keer het evenemententerrein leeg konden halen omdat het over het terrein was
gewaaid. Bel dan even met Gert Lukens, zodat de container kan worden gewisseld.

ADVERTENTIE

SECRETARIS GEZOCHT
Onze huidige secretaris gaat aan het einde van dit jaar – na 6 jaar bestuurlidmaatschap –
stoppen als bestuurslid. Omdat enige inwerktijd wel handig is, zijn we nu al op zoek naar
een nieuwe penningmeester.
Belangrijkste taak is het bijhouden van de ledenadministratie in samenwerking met de
KNHS. Aan het einde van het jaar (vooral in november) kost je dat een paar uur per week,
maar de rest van het jaar valt het wel mee. Verder maak je de verslagen van de
bestuursvergaderingen e.d.
Wil je op deze wijze ook wat voor je vereniging betekenen? Neem dan contact op met
Monique Gelms, telefoon 0599331210.
ADVERTENTIE

TRAINEN IN 20-60 BAAN
Meestal staan de rijbanen ingedeeld op 20-40, omdat we nu eenmaal de rijbanen nodig
hebben voor de lessen. Om ook onze Z ruiters (en menners) van dienst te zijn, is het de
bedoeling om – na afloop van officiële wedstrijden, als de hoofdrijbaan op zaterdag op 2060 is gezet – deze op 20-60 te laten staan, zodat op zondag dan op deze maat getraind
kan worden. Einde van de middag wordt de baan dan teruggezet naar 20-40.

ADVERTENTIE

VERJAARDAGEN
In juli zijn jarig:
2 juli: Geralda Post
17 juli: Corry Ghesquiere
18 juli: Marian Fries
20 juli: Berend Stenekes
21 juli: Desiree Swarts
23 juli: Paulien Huiting
24 juli: Derk Scheper, Janny Hilgenga, Kirsten Daamen
25 juli: Stefanie Boer
28 juli: Willem Nijmeijer, Ineke Migchels
29 juli: Selina Schipper
Van harte gefeliciteerd!
ADVERTENTIE

Impex Trailers BV
Osloweg 120
9723 BX Groningen
Tel: 050 309 38 10
Fax: 050 309 58 64
Web: www.impextrailers.nl
Mail: info@impextrailers.nl

CONTACT MET HET BESTUUR?
Als bestuur kunnen wij niet altijd op de manege zijn. Heb je daarom vragen, opmerkingen,
suggesties, klachten? Heb je nieuwsberichten, uitslagen of andere leuke informatie, stuur
deze dan zo compleet mogelijk naar driesporen@trijbels.nl.

