
 
 

 

 

 

 

 

 

Het is gelukt!! 

Kegelbattle Gaasterland – Oorsprong  0 - 1 

Menbattle  Gaasterland – Oorsprong  0 – 1 

Oftewel wij mogen een jaar op beide wisselbekers passen! 

 

Hengstenshow zaterdag 17 maart 2018 

Aanstaande zaterdagavond gaat om 19.00 uur het hengstenspektakel weer los in 

manege de Oorsprong. Ook dit jaar zullen weer vele hengsten acte de 

préséance geven… 

 

In verband met deze show is de manege vrijdag, zaterdag, zondag en  

maandagmorgen a.s. gesloten voor vrij rijden. 

Vanaf maandagmiddag is de manege weer beschikbaar voor alle leden. 

 

Friezencarrousel 

i.v.m. met een komende show gaat het friezencarrousel weer trainen.  

Ze starten op dinsdag 27 maart en daarna elke dinsdag vanaf 10 april van 20.00 

uur in de grote bak. Deze training zal tot het tuigconcours plaatsvinden. 

 

Laatste menles 

Vrijdagmorgen 23 maart sluiten de menners van vrijdagmorgen hun menseizoen 

af met een kegelbaan. Hierdoor is de manege s’ morgens van 9 tot 12 uur voor 

deze rijders gereserveerd. Iedereen is natuurlijk wel welkom als toeschouwer. 

 

Donderdag 30 maart is de laatste menles voor de donderdagavond menners. 

 

Indoor Tuigconcours 

Zaterdag 14 april 14.00 uur indoor tuigconcours voor alle leden. 

Opgave bij het secretariaat voor 7 april via het opgaveformulier in de kantine of 

via de mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl   

 

 

 

Nog even een reminder…. 
17 maart : hengstenshow in manege de Oorsprong 

22 maart: voorjaarsledenvergadering om 20.00 uur in de kantine 

(deze avond dus geen menlessen) 
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Vele handen maken licht werk 

Het zomerseizoen is weer in aantocht en hebben veel van onze commissies weer 

genoeg leuke activiteiten in petto, dus voor ieder wat wils. Zonder uw hulp zullen 

ze dit niet mogelijk kunnen maken.  

Zoals bij vele clubs hebben wij bij onze vereniging ook een vrijwilligersbeleid. Als 

een ieder 1 á  2 maal per jaar meehelpt kunnen wij al deze activiteiten blijven 

organiseren. 

Als bestuur willen wij dit toch nogmaals aan de orde brengen. Voor degenen die 

dit niet waar kunnen maken bestaat er een zogeheten afkoop regeling van  

€ 50,--/jaar. Wie hier gebruik van wil maken kan dit doorgeven aanj het 

secretariaat. Wij hopen natuurlijk dat hier zo min mogelijk gebruik van wordt 

gemaakt en dat we van ieders hulp gebruik kunnen maken. 

Alvast bedankt! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springles. 

Op woensdag 21 en 28 maart en 11, 18 en 25 april worden in de KLEINE bak vanaf 

17.30 uur tot 21.00 uur springles gegeven, de grote bak is dus gewoon vrij.  

 

Oefening baart kunst. 

De dressuurcompetitie organiseert (bij voldoende deelname) een oefen outdoor 

proef  op zaterdagmorgen 14 april vanaf 10.00 uur. 

Opgave kan op competitiedeoorsprong@hotmail.com  

De proef van de maand april wordt gereden en startgeld is 4,- euro.  

De proef wordt door een jury beoordeeld en besproken meteen na de proef. 

Oftewel een leuke oefening voor bijvoorbeeld de dressuur wedstrijd die op 

zondag 6 mei bij de manege wordt gehouden! 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong seizoen 2018 

 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdag  17 Maart Hengstenshow manege De Oorsprong 

Woensdagavond 21  Maart  Springles grote bak 

Donderdagavond 22  Maart Voorjaarsledenvergadering  

Dinsdagavond 27 Maart 20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Woensdagavond 28  Maart  Springles grote bak 

Woensdagavond 4 April Clinic Kim Jacobi 

Dinsdagavond 10 April 20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Woensdagavond 11 April Springles grote bak 

Zaterdagmorgen 14 April Oefen proef dressuur 

Zaterdagmiddag 14  April Tuigmiddag  

Dinsdagavond 17 April 20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Woensdagavond 18 April Springles grote bak 

Zondag 22 April Clubdag Wetterhoun (alleen de kantine) 

Dinsdagavond 24 April 20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Woensdagavond 25 April Springles grote bak 

Dinsdagavond 1 Mei  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Zondag 6  Mei Outdoor dressuurwedstrijd KNHS 

Dinsdagavond 8 Mei  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Dinsdagavond 15 Mei  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Dinsdagavond 22 Mei  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Dinsdagavond 29 Mei  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Dinsdagavond 5 Juni  20.00 uur oefenen Friezencarrousel grote bak 

Zaterdag 9 Juni tuigconcours 

Woensdag  14 Juni Stamboekkeuring KFPS  

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

