
 
 

 

 

 

 

 

Allemaal geslaagd.. 
Voor het theoriegedeelte van de mencursus zijn alle cursisten geslaagd.. 

Dat betekend dat nu het praktijkgedeelte gaat starten. Deze zal zoveel mogelijk 

op vrijdagavond om half 8 plaatsvinden in de grote bak en mogelijk ook nog 

enkele woensdagavonden. In april hoopt Setske de Jong haar cursisten klaar 

gestoomd te hebben voor het praktijkexamen. 

 

Het is weer tijd voor de tuigcursus… 
Of je het nou wilt leren, of weer even een  bijscholingscursus wilt volgen of omdat 

het altijd zo gezellig is….kom dan weer naar onze jaarlijks terugkerende tuigcursus.  

De cursus bestaat uit 5 praktijklessen en wordt dit jaar gegeven door niemand 

minder dan Harry van Middelaar 

Les data: dinsdag 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart en  27 maart. 

Kosten: € 30,- pp als je met twee personen op de kar zit. (Je mag alleen indien er 

ruimte is, maar dan moet je € 60,- betalen). 

Opgave kan tot zaterdag a.s. via het aanmeldingsformulier achter de bar of via 

deze mail. 

 

Zaterdag 7 april 14.00 uur wordt deze cursus weer afgesloten met een 

tuigmiddag. Deze is natuurlijk voor alle leden, dus ook degene die niet de cursus 

gevolgd hebben. 

 

Staan de Oorsprongers op scherp?? 
Aanstaande zaterdagmiddag d.d. 24 februari wordt er weer fel gestreden om de 

wisselbeker tussen de beste 10 kegelrijders van de Oorsprong en de beste 10 

kegelrijders van manege Gaasterland. 

Deze battle wordt verreden in onze manege wegens de inmiddels wel bekende 

redenen. 

De kleine bak is tot 12 uur vrij en de grote bak tot 10 uur s’morgens. 

De manege is dus de gehele middag niet open voor vrij-rijden. 

Om 13.00 uur is de start van deze battle. 

Supporters zijn meer dan welkom!! 

 

En dan is moeten we nogmaals de battle aangaan en wel op woensdagavond 

14 maart 2018. Ditmaal wordt er gestreden om de inmiddels nieuwe men- 

wisselbeker. Ook ditmaal komen de 10 beste menners van Gaasterland naar onze 

manege om te strijden tegen de 10 beste menners van de Oorsprong. 

Na al 2 maal deze beker niet te hebben gewonnen zullen wij dit jaar toch echt 

alles op alles moeten zetten om deze thuis te houden. 

Iedereen succes gewenst! 

Beide bakken zijn vanaf 18 uur gereserveerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Springlessen 
Nu de dressuur competitie is afgelopen, is het springen nu aan de beurt! 

Er worden weer 5 springlessen georganiseerd, die bij voldoende deelname 

plaatsvinden op de volgende data:  

woensdagavond 21 en 28 maart en  4, 11 en 18 april. 

De lessen worden gegeven door Gerrit Jan Olde Agterhuis. 

Het maakt niet uit of je veel, weinig of geen spring ervaring hebt, of je rijdt op een 

pony of een paard, Fries, KWPN, Groninger of wat voor ras dan ook. 

Als je het leuk vindt ben je welkom! 

Opgavevoor 10 maart 2018 bij fam.m.woudstra@hetnet.nl  of tel.0513-432883. 

 

 

Clinic 
Op woensdagavond 4 april wordt er, bij voldoende deelname, vanaf 19.00 uur 

een proefgerichte clinic gegeven door Kim Jacobi.  

Iedereen kan hieraan meedoen en de clinic duurt een half uur  

Kosten bedragen rond de 20 euro. 

Opgave kan via het secretariaat of via Brechtsje Gras. 

 Let op!! Bij voldoende deelname wordt de springles, welke ook op 4 april gepland 

staat, naar een andere datum verzet. 

 

 

 

 

Nog even een reminder…. 
3 maart: prijsuitreiking dressuurcompetitie onder het zadel, met 

om 19.30 uur een demonstatie van Kenna Bakker.  Iedereen is 

welkom! 

10 maart: prijsuitreiking men- en kegelcompetitie om 20.00 uur in 

de kantine 

17 maart : hengstenshow in manege de Oorsprong 

22 maart: voorjaarsledenvergadering om 20.00 uur in de kantine 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong seizoen 2018 

 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdagmiddag 24  Februari Kegel battle Oorsprong - Gaasterland 

Woensdagavond 28 Februari Mencompetitie groep B 

Zaterdagavond 3 Maart Prijsuitreiking dressuurcompetitie onder het zadel 

Woensdagavond 7 Maart Kegelcompetitie 

Zaterdagavond 10  maart Prijsuitreiking men- en kegelcompetitie 2017-2018 

Woensdagavond 14  Maart Men battle Oorsprong - Gaasterland 

Zaterdag  17 Maart Hengstenshow manege De Oorsprong 

Woensdagavond 21  Maart  Springles grote bak 

Donderdagavond 22  Maart Voorjaarsledenvergadering  

Woensdagavond 28  Maart  Springles grote bak 

Woensdagavond 4 April Springles grote bak of Clinic Kim Jacobi 

Zaterdagmiddag 7  April Tuigmiddag  

Woensdagavond 11 April Springles grote bak 

Woensdagavond 18 April Springles grote bak 

Zondag 6  Mei Outdoor dressuurwedstrijd KNHS 

Zaterdag 10 November Friezencompetitie dressuur 

Zondag 11 November Friezencompetitie dressuur 

Zaterdag 18  November Friezencompetitie mennen 

 
Overzicht lestijden winterseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.00-21.00 uur 17.45-21.45 uur 

Dinsdag 9.30-11.30 uur  

20.00-21.00 uur  

18.30-20.00 uur rijles 

20.00-21.30 uur tandemles 

Woensdag Op wedstrijdavonden 

van 18.00-23.00 uur  

 

Op wedstrijdavonden van 18.00-23.00 uur  

En bij kegelcompetitie van 14.00 tot 23.00 uur 

Donderdag Vrij 17.30-22.30 uur 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

9.30-11.30 uur menles 

20.00-21.30 uur menles Gaasterland 

zaterdag Vrij * Vrij* 

Zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!! 

 

Bezoek onze website voor meer informatie : www.psvdeoorsprong.nl  

Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl (ook voor leuke filmpjes en foto’s!!!) 

http://www.psvdeoorsprong.nl/
mailto:secretariaat@psvdeoorsprong.nl

