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P SV  T ry nwâ ld e n  

Nieuwsbrief - PSV Trynwâlden 

De tijd gaat snel, zijn we 
alweer bijna december. We 
hadden ons voorgenomen om 
ook in de herfst een nieuwsbrief 
uit te laten komen, maar dit is 

er door allerhande drukte niet 
van gekomen. Dezelfde 
gezellige ‘drukte’ is er deze 
maanden in de manege, er is 
bijna geen weekend dat er geen 
activiteit is. De agenda staat 
barstensvol, wedstrijden 
worden afgewisseld met clinics 
en diverse activiteiten. 
Natuurlijk heeft dit ook een 
keerzijde, dat deze ‘zware’ 
bezetting voor de leden minder 
mogelijkheden geeft tot ‘vrij 
rijden’. Voor ons als bestuur 
dan ook reden om de 
activiteitenkalender beter te 
reguleren. 
Samen vereniging zijn is de 

laatste maanden goed naar 
voren gekomen: een mooie 
opbrengst in de Rabo clubactie 
en ook de verkoop van loten 
van de Grote clubactie heeft 

Nieuws van de bestuurstafel 

een leuk bedrag opgeleverd. 
Samen met de opbrengsten uit de 
wedstrijden geeft dit ons als 

vereniging wat meer ‘lucht’. 
Want het moge duidelijk zijn, we 
hebben als club in de huidige 
omvang een ‘te ruime jas’ en de 
hedendaagse energieprijzen doen 
ons ook pijn. Deze feiten plagen 
ons ook in het aankoopproces van 
de manege. Het gesprek met SWF 
(Stichting Waarborgfonds Sport) 
heeft inmiddels plaatsgevonden 
en daarin zijn wel een aantal 
aandachtspunten aangestipt. We 
wachten nu op het rapport en het 
advies. 
Op de ‘bestuurstafel’ liggen dus 
nog genoeg items en als bestuur 
staan we open voor 

‘meedenkers’, dus schroom niet 
om ons eens aan de jas te 
trekken. 
Voor nu wensen we jullie een 
gezellige decembermaand en veel 
plezier met de hobby/sport. 

 
WILLEM DOTINGA 

 

Energie, lichten en kachels…. 

Zoals iedereen weet zijn de energieprijzen de afgelopen tijd ontzettend 
omhooggegaan. Ook onze vereniging merkt dit in de kosten. We willen dan ook 
aan alle leden vragen om zoveel mogelijk de lichten uit te doen als een bak niet 
gebruikt wordt en de extra lichten in de Oxer en Travers uit te laten. Ook willen 
we de kosten drukken door iedereen te vragen de kachel in de kantine niet aan te 
doen en op 16 graden te laten staan. Naast de kantine zit een kleine ruimte, het 
secretariaat, die gebruikt kan worden als minikantine. In deze ruimte staat een 
klein kacheltje dat gebruikt kan worden als het nodig is. Op korte termijn wordt 
de ruimte iets anders ingericht zodat het gemakkelijker is om daar plaats te 
nemen.   
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Agradi: doorlopende actie! 
Bij de meeste leden is het wel bekend dat je via Agradi met een kortingscode kunt 

bestellen. Sinds kort is de code veranderd. Leden die bestellen op www.agradi.nl en 
daarbij de code TRYNWALDEN5 gebruiken, krijgen maar liefst 5% extra korting en 
daarnaast krijgt de club nog eens extra commissie. Deze actie is niet alleen voorbehouden 
aan leden, dus de code mag verspreid worden onder vrienden en kennissen. Dus: als je 
tóch van plan was te gaan bestellen, pak dan deze extra korting mee en steun je club. 

De Grote Clubactie is beëindigd. Onze club heeft 428 loten verkocht en daarmee ruim 
€ 1.000 opgehaald. Een prachtig resultaat dat behaald is door 32 leden van de club. 
Dat belooft wat voor volgend jaar als nóg meer leden gaan helpen! Tirza Visser heeft 
lang bovenaan gestaan, maar uiteindelijk heeft Lyann van der Veen de meeste loten 
verkocht: 46. Een topprestatie! Zij ontvangt als dank hiervoor een bedrukt halster van 
de club. Hieronder de 15 leden die de meeste loten hebben verkocht: 

 

  Verkoper Aantal 

1 Lyann van der Veen 46 

2 Evi Liv 35 

3 Tirza Visser 30 

4 Doutsen Dotinga 25 

5 Nicoline Caro 25 

6 Anouk Melissen 24 

7 Jetske Broos 24 

8 Willem Hoogsteen 20 

9 Emma Spoelstra 17 

10 Lieve Kaastra 17 

11 Tineke Jellema-Boersma 17 

12 Rommy Veenstra-Boelens 16 

13 Sjoukje Klimstra 14 

14 Tamara Koopmans 13 

15 Amarins de Bruin 11 
 

Het geld wordt, samen met het geld van Rabobankactie (€ 477,08), ingezet om de 
sproei-installatie te verbeteren. Iedereen heel erg bedankt voor je inzet! 
 

http://www.agradi.nl/


 

 
  

Nieuws van de marathoncommissie

ommissie 

Foyercommissie 

31 DECEMBER Eindejaarsmennen 

Traditiegetrouw is er op 31 december weer het oudejaarsmennen! Doe je mee of kom je 
gewoon even kijken? 
  
 

Nieuws vanuit de commissies 

Allereerst even onze complimenten aan jullie! De laatste paar activiteiten en wedstrijden 
waren zo enorm druk bezocht dat wij hier weer helemaal enthousiast van worden om 
meer te gaan organiseren.  
 
De EHBO was een groot succes met bijna 40 deelnemers, de snertrit met ruim 30 
ruiters/menners was ook druk bezocht en de clubkampioenschappen worden ook fanatiek 
bezocht! 
 
Uiteraard komt er nog meer aan! 
 

Bestuurswisseling 

Om de vereniging te laten draaien heeft het onder andere een bestuur nodig. Elke ALV 
is er een rooster van aftreden. Nu willen we de gaten in het bestuur weer opvullen en 

zijn wij per de volgende ALV, op 25 maart 2023, op zoek naar enthousiaste mensen die 
het bestuur willen versterken. Het is ook zeker mogelijk om eerst een korte tijd proef 
te draaien om te kijken of het iets voor je is! Reageren kan bij één van de huidige 
bestuursleden of door een mailtje te sturen naar psvtrynwalden@gmail.com. 
 

Tijdens elk evenement zie je ze wel staan. De foyercommissie die iedereen  
voorziet van een hapje en een drankje. Hier kunnen wij als gastvrije club  
natuurlijk niet zonder. Helaas is deze commissie de laatste tijd een beetje 
onderbemand. Dat is niet erg, maar hierdoor ligt het voorraadbeheer,  
de planning en de aansturing op dit moment bij een paar personen. Het is  
de hoogste tijd om hier verandering in te brengen. We zijn dan ook met spoed  
op zoek naar versterking. Hou jij van gezelligheid en wil je graag je handen uit de 
mouwen steken voor de club? Geef je dan nu op voor de foyercommissie.  
Zonder jullie geen bezetting en dus geen catering!  
Om het vinden van kantinebezetting iets te vergemakkelijken gaan we het op een iets 
andere manier doen. Iedereen die heeft aangegeven zijn vrijwilligerspunten te willen 

halen door middel van kantinediensten, komt samen in een groepsapp. We hopen de 
bezetting zo sneller en gemakkelijker rond te krijgen. Mocht je dit nu echt niet willen, 

dan kun je dit aangeven via de mail: psvtrynwalden@gmail.com.  
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17 DECEMBER Clubkampioenschappen 
Op 17 december is de tweede wedstrijd van het clubkampioenschap. Opgeven of 
afmelden kan nog tot 5 december via activiteitencom.trynwalden@gmail.com. 

 
Dit jaar doen we de prijsuitreikingen even anders. In plaats van na iedere discipline/ 
klasse/ groep een kleine prijsuitreiking, zullen wij hiermee wachten tot het einde van 
de dag. Je kunt dus na je proef of parcours direct naar huis om je paard/pony thuis te 
brengen en dan verwachten we je rond 16:30 (tijd even onder voorbehoud i.v.m. 
startlijsten) weer terug om je protocol op te halen en voor een feestelijke 
prijsuitreiking, inclusief bekendmaking van de clubkampioenen. Uiteraard alles onder 
het genot van een hapje en een drankje. Hier wil je bij zijn! 
 
 
LOTERIJ 
Gedurende de dag zullen er lootjes verkocht worden waarna tijdens de grote 
prijsuitreiking op 17 december een loterij zal volgen. Een Bucas Cooler deken, zadelpas-
sessie inclusief opvullen, dressuurles, menles, allerlei gebruiksvoorwerpen (zowel paard-
gerelateerd als niet paard-gerelateerd) en ga zo maar door. Er zijn vele prijzen te 
winnen en de opbrengst van de loterij gaat naar het verbeteren van de bodem in de bak! 

 
 
7 JANUARI Nieuwjaarsborrel met pubquiz 
 
Op zaterdag 7 januari is het tijd voor een hele berg  
gezelligheid! In de kantine is iedereen welkom voor een  
nieuwjaarsborrel met pubquiz! Opgeven is wel noodzakelijk 
zodat we weten hoeveel teams we kunnen verwachten.  
Opgeven kan via activiteitencom.trynwalden@gmail.com. 
 
Verder komen er in januari t/m maart weer diverse clinics aan. Ook de Kür op Muziek is 
terug van weggeweest en ook aan onze jeugdleden wordt weer gedacht. Houdt Facebook 
en de website in de gaten voor meer informatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de activiteitencommissie 
 

Nieuws van de wedstrijdcommissie 
 

Als wedstrijdcommissie zitten wij nu midden in het indoorseizoen. Op 23 oktober 
mocht de toekomst weer knallen en kijken we tevreden terug op de bixiewedstrijd! 
Voor elke deelnemer hadden we een emmer met wortels, gesponsord door Welkoop 
Sint-Annaparochie.  
Als vereniging mogen wij twee B selectiewedstrijden voor de Indoor Friese 
Kampioenschappen organiseren, op zondag 27 november de B pony’s en op zondag 11 
december de B paarden. In beide weekenden worden op de zaterdag de andere klasses 
gereden. Het weekend van 10 en 11 december zal het laatste wedstrijdweekend zijn 
van 2022 en wij kijken ernaar uit om in 2023 nog meer sportieve weekenden te 
organiseren!  
Mocht je ons willen helpen, bijvoorbeeld in de kantine, schrijven of ringmeesteren? 
Schroom niet en neem contact met ons op via psvtrynwalden@hotmail.com. 
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FEESTDAGEN 

December…. Een maand vol van feest- en bijzondere dagen. Lessen kunnen hierdoor 
komen te vervallen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de betreffende 
instructeur. Soms is het mogelijk een les op een ander tijdstip in te halen, maar dit 
kan uiteraard alleen als er ruimte is in de manege. 
 
  

 

Het bestuur van PSV Trynwâlden 
wenst jullie hele fijne feestdagen toe! 

 


