NIEUWSBRIEF PSV DE DRIESPOREN
VAN DE VOORZITTER
Beste leden
Wist je dat er al iemand is die zijn spaarkaart vol heeft? Wil jij de volgende zijn, zet je dan
in als vrijwilliger bij onze activiteiten. Voor ieder dagdeel kun je een stempel verdienen. Bij
8 stempels kun je je spaarkaart inleveren bij een wedstrijd of andere activiteit en krijg je
tot 10 euro korting!
De bouwvakvakantie is dit jaar van 21 juli t/m 8 augustus (week 30 t/m 32). I(n deze
weken zijn er geen verenigingslessen. We hebben nu afgesproken dat we de bak
gedurende de vakantie op 20/60 zetten, zodat ook de hoger startende ruiters en amazones
kunnen oefenen. In week 30-31 is de baan dan beschikbaar voor de dressuurruiters. In
week 32 wordt er een springparcours neergezet, zodat de springruiters in de grote baan
kunnen trainen.
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

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
31 januari 2015
7 februari 2015
14 februari 2015
21 februari 2015
21 maart 2015
28 maart 2015
4 april 2015

AGENDA MANEGE DRIESPOREN
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
Minimarathon
Dressuur pony’s, dressuur/springen Bixie
Onderlinge wedstrijd
Dressuur Paarden Z-ZZL en/of subtop
Springen paarden / pony’s
Onderlinge wedstrijd (clubkampioenschappen)
Mennen dressuur / vaardigheid

Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud

Onder voorbehoud
NIEUW
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud
Onder voorbehoud

UITSLAG OUTDOOR MENCOMPETITIE ONSTWEDDE
Dressuur Hobbyklasse:
Miranda Bovee met Kim, 177 en 186 punten 2 x 1e prijs
Dressuur Bixie:
Patrick Trijbels met Amerigo, klasse AA, 73 punten, 1e prijs
Dressuur B enkelspan:
Corry Ghesquiere met Sybren, 190 punten (3e plaats) en 186 punten (3e plaats)
Alie Boekelo met Miralda, 182 punten (4e plaats) en 178,5 punten (7e plaats)
Wilma van den Berg-Pronk, White Shadow, 177 punten (7e plaats) en 187 punten (2e
prijs)
Dressuur L enkelspan:
Ronald Prak met Just my lady Tamara, 183 punten (4e plaats) en 192,5 punten (2e prijs)
Alie Boekelo met Just my Fairytale, 182 punten (5e plaats) en 186 punten (6e plaats)
Dressuur M, Z, en ZZ enkelspan:
Sonja Pouwels met Matador, 54,67% (6e plaats) en 59,33% (5e plaats)
Martine Trijbels met Rembrand, 62,35% (3e plaats) en 64,41 % (2e prijs)
Martine Trijbels met Amerigo, 60,67% (5e plaats)
Dressuur Kür op muziek:
Martine Trijbels met Rembrand, 70,88% (1e prijs)
Martine Trijbels met Amerigo, 64,17%
Vaardigheid Bixie:
Patrick Trijbels met Amerigo, 27 stijlpunten 1 bal (1e prijs)
Vaardigheid Klasse L enkelspan pony:
Ronald Prak met Just my Fairy Tale, foutloos, (1e prijs)
Ronald Prak met Just my Lady Tamara, foutloos, (2e prijs)
Wilma van den Berg met White Shadow, 113 strafpunten (9e plaats) en 6 strafpunten (4e
plaats)
Vaardigheid Klasse Z enkelspan pony:
Martine Trijbels met Amerigo, 18 strafpunten, (8e plaats)
Vaardigheid Klasse L enkelspan paard:
Archibald Pouwels met Matador, 3 strafpunten, (1e prijs) en 18 strafpunten (2e plaats)

Vaardigheid Klasse Z enkelspan paard:
Martine Trijbels met Rembrand, 3 strafpunten (2e plaats) en 9 stafpunten (2e plaats)
SPRINGWEDSTRIJD 24 MEI: EERSTE PLAATS VOOR EMILE DRENTH
Daar waar elders de laatste tijd veel wedstrijden zijn afgelast vanwege te nat terrein, ging
het bij ons in Onstwedde gewoon door op een zeer goede grasbodem. Zelfs na een fikse
onweersbui met veel water rond het middaguur, waarbij de wedstrijd een half uur is
stilgelegd, kon er daarna gewoon weer worden door gesprongen.
Op het terrein waren 2 springringen neergezet. In de hoofdring stond het klassieke
parcours en in de tweede ring het progressief. Parkeren van de vele trailers en vele
vrachtauto’s kan ook gewoon op het veld, wat erg wordt gewaardeerd door de deelnemers.
De bezetting bij de paarden was zeer goed en daarom was het 19.00 uur voordat de
laatste starter de ring in ging (let wel: de eerste start was om 8.30 uur…).
Emile Drenth met Dijanka’s Jordy van de eigen Driesporen wist in de gecombineerde M/Z
(cat.CDE) de winst te pakken. Hij was 0.7 sec sneller in de barrage dan Willemiek Huisman
(Oostwold) met Jane. Het progressief in deze klasse was voor Lysanne Kruizinga
(Bronneger) met Spud.
Beginnersklasse BB, waarmee de dag begon was voor Anna Stevens (’t Zandt) met
Maurice, terwijl Tatum Scheich (Veendam) met Ardnasillagh tom rk het BB progressief
opeiste.
Klasse B klassiek (cat. A/B/C): Marcella Berends (Emmercompascuum) met Himmeren’s
Goudtopaas, voor Lisa Hamminga (Zuidlaren) met Dekro’s Donny.
B-klassiek (cat.D/E): 1e Cindel van Dalfzen (Bronneger) met Sunday’s Monarch en 2e
Janniek Smant (Veendam) met Holthausen Frodo.
Progressief B (cat. A/B/C): Marcella Berends werd hier eerste en tweede. (Cat. D/E):
Marisa Pomp (Bronneger) met Sjors voor Sylvi Prins met Rosaly.
L-klassiek (cat. A/B/C): Lisa Hamminga met Dekro’s Donny voor Elana van Beem
(Oostwold) met Pippi. Cat.D/E: 1e Tatum Scheich Lucky RK en 2e Jidou Bijlsma met
Orchid’s Dyantha.
Progr. (cat. A/B/C): Elana van Beem met Pippi. (Cat. D/E): 1e Tatum Scheich met Lucky
RK en 2e Cheraine Holzmüller (Appingedam) met U-mayerel.
Deelnemers en organisatie kunnen terugkijken op een lange maar geslaagde en vlot
verlopende dag. De organisatie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen dit mogelijk
te maken. Volledige uitslagen, foto’s en video’s op de website van de manege.
SPRINGWEDSTRIJD 24 MEI: AMANDA SLAGTER WINT Z/ZZ DOOR SPRINGFOUT
PAARD MAUREEN BONDER (PAARDEN)
Doordat de zeer snelle en meestal safe springende Champion De Quidam Rv met Maureen
Bonder (Dalerveen) een springfout maakte in de klasse Z/ZZ, ging de winst naar Amanda
Slagter (Veendam) met A splash of Class die op safe reed en dus in de barrage maar liefst
12 seconden langzamer was dan Maureen, maar zij liet de balken wel in de lepels. Rana
Dalenoord (Nieuwe Pekela) met Waligra H werd 3e als snelste 4 fouter in het basis
parcours. Maureen deed daarna goede zaken in het progressief parcours om daar
vervolgens de plaatsen 1 t/m 3 te bezetten met resp. Champion De Quidam Rv, Di Caprio
Rv en Cottica Rv voor Amanda die nu 4e werd maar daarmee buiten de prijzen.
De tweede ring is een wat oplopend terrein wat voor sommigen toch lastig is, omdat ze
“van de bult af” te veel snelheid krijgen, waardoor ze springfouten krijgen of de wending te

groot moeten maken. Verder was de laatste hindernis hier een keuze hindernis of een
brede oxer met slootje eronder, of een hoge stijlsprong. De meeste namen toch de brede
lagere oxer, omdat die harder aangereden kan worden en was dit naar de finishlijn net iets
korter.
Klassiek klasse M was voor Stefan Adamowicz met Diesel 10 P.S. uit Emmen. Hij was in de
barrage net 0.4 seconde sneller dan nummer twee: Amanda Slagter met Anouk S.h. en
derde werd Vincent Hartman (Appingedam) met Bellamarie, Het M en Z/ZZ ging over
hetzelfde parcours met een driesprong en voor sommigen toch een struikelblok: de
boogmuur (opening eronder). De afwisselende parcoursen waren neergezet door André
Schut (Finsterwolde) waren best wel wat kijkerig door de diverse gekleurde hekken en
planken.
M-progressief was weer voor Amanda Slagter met Anouk S.h., voor Rana Dalenoord met
Darlien die door de hoge snelheid tussen de hindernissen 5 en 6 een galopsprong minder
maakte 5 i.p.v. 6, wat ook fout kan uitpakken.
L-klassiek: 16 foutloze combinaties in de eerste omloop voor 11 prijzen en moest er dus
gestreden worden in de ingebouwde barrage. Als eerste mocht zich opstellen Christa
Delger (Winschoten) met My Red River. Zij was met haar tijd van 38.10, 0.35 sec sneller
dan voor de thuisclub uitkomende Maaike Oldenkamp met Andora die daarmee knap
tweede werd. De tijdwinst kon worden gehaald door van 1 naar 2 voor de muur langs te
gaan en hindernis 2 dus schuin te springen. Christa was met haar andere paard
Blauwendraad’s Bugatti nog iets sneller, maar maakte een springfout. Stefan Adamowicz
met Diesel 10 P.S werd 3e: hij had gekozen voor flexibel starten, één keer L en één keer M
klassiek. Nienke Eendhuizen (’t Zandt) pakte de eerste plaats met Dancing Girl V in het Lprogressief, voor Rianne Jolman (Veendam) met Epos Van’t Asdonk en werd Nienke ook
derde met haar Da Linda S.
B-klassiek op stijlpunten was voor Anne de Regt (’t Zandt) met Di Veron, voor Minka
Haverkamp (Hoogezand) met Enjoy en Jessica Pouw (Oostwold) met Babida. Wilco Zijlstra
met Evidanga Sw van de eigen Driesporen pakte nog de 9e prijs. Alona Smith van de
Woudruiters (Vlagtwedde) won het progressief B met haar paard Buavsca voor Vivien Bos
(Oostwold) met Aron’s Hoeve Fantasy. Oefenklasse BB was voor Nathalie Onrust met
Seatlle Oran (Nieuwe Pekela) en 2e werd Jessica Pouw met Babida. Elise Dirkes met Cupido
uitkomende voor de organiserende vereniging pakte het BB progressief, voor Genevieve
Gebben met Pitch&putt’s Chippendale uit Oostwold.
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 juni zijn jarig:
3 juni: Anouk Bouhuizen
6 juni: Melissa Husada
8 juni: Gea Schenkel
11 juni: Heleen Lukens
12 juni: G. Zikken
13 juni: Melanie van Kranen
14 juni: Liza Nobbe
19 juni: Eric Trijbels
20 juni: Trudie van der Wal
23 juni: Esmee Manning
24 juni: Monique Gelms
25 juni: Betsie van der Ploeg, Jessica Pepping
27 juni: Alie Boekelo, Ann Wessels
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.

