NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN
VAN DE VOORZITTER
Beste leden
De concept agenda voor 2014-2015 is weer beschikbaar en toegevoegd aan de agenda.
Natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring door de bond, maar je ziet dat we al weer
veel weekenden bezet hebben. Verder zijn we nog aan het onderzoeken of we een subtop
wedstrijd (ZZ Zwaar en verder) kunnen gaan organiseren.
Verder organiseren we op 31 mei een controle dag voor paarden en pony’s: “Paard en
Paspoort”. Laat je entingen, spieren en tanden controleren. Voor leden maar 2,50.
En natuurlijk weer veel uitslagen en ander nieuws.
Veel leesplezier
Eric Trijbels
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

19 april 2014
26 april 2014
27 april 2014
10 mei 2014
17 mei 2014
24 mei 2014
31 mei 2014
20 september 2014
4 oktober 2014
11 oktober 2014
18 oktober 2014
1 november 2014
8 november 2014
15 november 2014
29 november 2014
5-7 december 2014
13 december 2014
10 januari 2015
17 januari 2015
24 januari 2015
8 februari 2015
14 februari 2015
21 maart 2015
28 maart 2015
4 april 2015

AGENDA MANEGE DRIESPOREN
Outdoor pony’s dressuur (PSV)
Outdoor paarden dressuur (PSV
Schriktraining voor ruiters en menners (PSV)
Outdoor mennen (PSV)
Diplomarijden (MV)
Outdoor springen (PSV
Paard en Paspoort
Mendurance
Onderlinge wedstrijd
Dressuur pony’s, dressuur/springen Bixie
Dressuur paarden BB-M
Onderlinge wedstrijd
Mennen dressuur
Dressuur paarden Z1-ZZL
Springen paarden / pony’s
DICV: Selectiewedstrijd Indoor Veendam
Onderlinge wedstrijd
Mennen dressuur
Dressuur paarden BB-M
Rommelmarkt
Dressuur pony’s, dressuur/springen Bixie
Onderlinge wedstrijd
Springen paarden / pony’s
Onderlinge wedstrijd
Mennen dressuur / vaardigheid

Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud

Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud

PAARD EN PASPOORT
Op 31 mei organiseert PSV De Driesporen een controle dag voor paarden en pony’s. Voor
een zeer gering bedrag kan je je paard of pony laten controleren en kan je luisteren en
kijken naar presentaties of je laten voorlichten bij 1 van de informatiestands. Een greep uit
het aanbod:



Gratis controle
o

o
o
o
o
o



Presentaties:
o
o
o
o
o



Laat je chip en paspoort/entingen gratis controleren door Sijbrand Nijhoff.
Afgelopen jaar zijn we een aantal kampioenschappen misgelopen doordat de
entingen niet in orde bleken te zijn. Voorkom dat en laat je chip en entingen
controleren, zodat je bij onvolkomenheden er tijdig wat aan kan laten doen. De
heer Nijhoff is officieel controleur namens de KNHS, dus dan weet je zeker dat
het in orde is.
Gratis controle van de tanden van je paard of pony
Paardentandarts Roelof Raveling
Gratis controle van de spieren van je paard of pony
Ostheopaat Annemarie Nijhoff
Gratis controle van de gezondheid van de hoeven
Hoefsmid Martine Linders
Gratis zadelcheck
Zadelmaker Bianca Liewes
Demonstratie van bekappen volgens de methode van Jaime Jackson
Hoefsmid Martine Linders

Presentatie
Presentatie
Presentatie
Presentatie
Presentatie

entingen en wedstrijd door I en R controleur Sijbrand Nijhoff
hoefverzorging door Martine Linders
Osteopathie bij paarden door Annemarie Nijhoff
veiligheid bij paarden door Kirsten Daamen
Paddock Paradise door Martine Linders

Informatie stands:
o
o
o
o
o
o
o
o

Rijbewijs E achter B (Rijschool Folkers)
Veiligheid voor paarden (Kirsten Daamen)
Voeding voor paarden (Gerald Kuipers van Huis en Hof)
Zadels (Bianca Liewes)
Ostheopathie (Annemarie Nijhoff)
Paardentandarts (Roelof Raveling)
Hoefsmid (Martine Linders)
Zadelmaker (Bianca Liewes)

Kosten: 2,50 voor leden van de PSV, 5 euro voor niet-leden.
Plaats en tijd: 31 mei in Manege De Driesporen, van 14-17
Opgave: per mail bij corry ghesquiere: corry-ghesquiere@hotmail.com
UITSLAG INDOOR MENCOMPETITIE ONSTWEDDE
Dressuur:
Hobbyklasse:
Alie Boekelo met Janu, klasse L 195 en 180 punten, 2 x 1e prijs
Bixie:
Patrick Trijbels met Amerigo, klasse AA, 70 en 78 punten

B enkelspan:
Albert de Graaf met Ruurd van Ravenswoud, 191 (6e plaats) en 193 punten (3e prijs)
Corry Ghesquiere met Sybren, 186 (9e plaats) en 188 (4e plaats)
Ronald Prak met Tiemen, 185 (10e plaats) en 196 punten (2e prijs)
M enkelspan:
Marjet Westerhof met Belandro, 200 (1e prijs) en 203 punten (1e prijs)
Sonja Pouwels met Matador, 173 (7e plaats) en 171 (6e plaats)
ZZ enkelspan:
Martine Trijbels met Rembrand, 208 (3e plaats) en 198 (4e plaats)
Kur op muziek:
Martine Trijbels met Rembrand 68% (1e prijs)
Martine Trijbels met Amerigo 61,50% (2e plaats)
Vaardigheid:
Klasse L enkelspan pony:
Ronald Prak met Just my Fairy Tale 1e prijs
Klasse Z enkelspan pony:
Martine Trijbels met Amerigo 3e plaats
Klasse L enkelspan paard:
Ronald Prak met Tiemen 1e prijs
Albert de Graaf met Ruurd van Ravenswoud 3e prijs
Archibald Pouwels met Matador 6e plaats en 3e plaats
Klasse Z enkelspan paard:
Martine Trijbels met Rembrand 1e prijs 2x
Einduitslag van de mencompetitie 2013-2014:
B enkelspan: Ronald Prak met Tiemen (lid van PSV De Driesporen)

L enkelspan: Lotte Oldenhuis met Oldenzielster Floris

M-ZZ enkelspan: Marjet Westerhof met Belandro (lid van PSV De Driesporen)

Meerspan: Roelf Lamein met Optimist, Silver, Karlo en Githa
De strijd bleef tot het einde spannend, in 3 van de 4 rubrieken was het puntenverschil
tussen de nummers 1 en 2, slechts 1 punt.
Alle kampioenen zijn ruim overladen met prijzen, zoals grote bokalen van de PSV, zweetdekens van Animo Ruitersport Veendam, waardebonnen van FrontriemDesign.nl twv 15
euro, waardebonnen van Jumper Stadskanaal twv 15 euro, waardebonnen van
Borduurstudio Schenkel twv 15 euro, waardebonnen van Impex Trailers twv 62,50 euro,
waardebonen van dierfysiotherapeut Kim Kommies twv 60 euro.
UITSLAG DRESSUURWEDSTRIJD PONYS 19 APRIL
Klasse B (cat A-B)
Patrick Trijbels met Amerigo, 182 en 181 punten 2x 1e prijs
Klasse B (cat C-E)
Nina Smid met De mensinghe’s Sylvester, 177 punten (8e) en 183 punten (7e)
Linda Meedendorp met Astrid, 176 punten (9e) en 180 punten (9e)
Maret Jansen met Jasper, 173 punten (11e) en 172 (10e)
Evelyn Speelman met Casanova, vrijw. verlaten
Klasse L1 (cat D-E)
Anthony Jansen met Djonny, 183 punten (3e) en 180 (4e)
Tirza Hemmen met Alexander, 182 punten (4e) en 183 punten (3e)
Klasse L2 (cat C-E)
Emma Vos met Toscana, 183 punten (3e) en 183 punten (1e prijs)
UITSLAG DRESSUURWEDSTRIJD PAARDEN 26 APRIL
Klasse Z1/Z2
Karin Norder met Bo, 210 punten (3e prijs) en 202 punten (13e plaats)
Lianne Vreugdenhil met Calendula de W, 191 punten (23e plaats) en 183 punten (22e
plaats)

Klasse M1
Lianne Vreugdenhil met Dionysus de W, 193 punten (3e prijs) en 189 punten (3e prijs)
Melissa Husada met Sybren, 171 punten (15e plaats) en 187 punten (7e prijs)
Myrna Telkamp met Zizi, 169 punten (16e plaats) en 183 punten (10e plaats)
Klasse L1
Cindy Stooker met Fly Away, 203 punten (1e prijs) en 185 punten (3e prijs)
Cindy Stooker met Fire, 198 punten (2e prijs) en 200 punten (1e prijs)
Jessica Idskes met Zummer Zurpise, 195 punten (3e prijs) en 192 punten (2e prijs)
Margitta Jansen met Anton M, 179 punten (7e plaats) en 169 punten (8e plaats)
Claudia Rolfes met Topango, 175 punten (9e plaats) en 144 punten (9e plaats)
Klasse L2
Lukien Kruiter met Domantha 193 punten (3e prijs) en 187 punten (3e prijs)
Jannie Meijer met Atlas, 183 punten (5e plaats) en 175 punten (6e plaats)
Ilze Vehoff met Casablanca, 171 punten (11e plaats) en 168 punten (11e plaats)

Klasse ZZL
Ann Wessels met Benice H, 219 punten (2e prijs) en 216 punten (2e prijs)
Jarmilla Peterson met Woody, 219 punten (3e plaats) en 213 punten (3e plaats)
Klasse B
Derk Smid met Timo met 195 punten (3e prijs) en 177 punten (9e plaats)
Claudia Nobbe met Brigga, 193 punten (5e plaats) en 187 punten (3e prijs)
Marjon Munneke met Dancer, 192 punten (6e plaats)en 178 punten (6e plaats)
Eline Lukens met Dior, 189 punten (9e plaats) en 175 punten (10e plaats)
Trudie van der Wal, Thim, 185 punten (12e plaats)en 169 punten (14e plaats)
Lisanne Boom met Campanero, 181 punten (14e plaats) en 169 punten (14e plaats)
ADVERTENTIE

AANMELDEN LESSEN
Als je als lid van PSV De Driesporen wil gaan lessen, dan overleg je dit als eerste met de
betreffende instructeur / instructrice. Hij/zij kan bepalen of er überhaupt plek is in een les
en of je daar in past. Eventueel wordt een proefles georganiseerd.
Pas je in een les, dan kan je op de website een formulier ‘Inschrijven lessen’ vinden. Vul
deze in en stuur die naar de secretaris van de vereniging. Zij informeert jou en de je
instructeur / instructrice dat je kan beginnen en informeert de penningmeester in verband
met het lesgeld.

AFMELDEN LESSEN
Als je als lid van PSV De Driesporen wil gaan lessen, dan overleg je dit natuurlijk als eerste
met je instructeur / instructrice. Zorg er voor dat je ook direct de secretaris van de
vereniging informeert. Zij kan dan ook schriftelijk bevestigen dat de automatische incasso
stopt na de bij de vereniging gebruikelijke twee maanden opzegtermijn. Anders blijft het
lesgeld geïncasseerd worden. De opzegtermijn start pas op de 1e van de maand ná de
officiële afmelding!
ADVERTENTIE

GÉTHAIS MANAGEMENT &
ADVIES

ADVERTENTIE

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.
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

VERJAARDAGEN
In mei zijn jarig:
14
17
23
26
27
29
30

mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:
mei:

Jeanette van Heusden
Daphne Scheper
Linda Meedendorp
Jarmilla Peterson
Gerard Spaans
Emile Drenth
G. Telkamp

Van harte gefeliciteerd!
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.

