
 
 

 

 

 

 

 

Tuigconcours 
Zaterdagmiddag 9 juni a.s. vanaf 13.00 uur  is er weer het jaarlijkse tuigconcours 

op het buitenterrein van manege de Oorsprong.  

Wil je meedoen…in de bijlagen van deze mail staat alle rubrieken en uitleg. En 

natuurlijk het opgaveformulier. 

Voor info en opgave graag mailen met lindawester@hovenierwester.nl  

Ook toeschouwers zijn meer dan welkom op deze gezellig middag. 

 

Contributie 2018 
Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie voor 2018 overgemaakt.  

Binnenkort sturen wij deze leden hier een herinnering over. 

Een vriendelijk verzoek om deze dan z.s.m. over te maken, dit scheelt onze 

penningmeester heel wat werk. 

 

Ze hebben er nog niet genoeg van… 
De 5 springlessen zijn inmiddels afgelopen, maar de deelnemers hebben er nog 

niet genoeg van dus.. zijn er nog 3 achteraan geknoopt tot de zomervakantie. 

Deze data zijn woensdagavond 16 mei, 13 juni en 11 juli in de kleine bak met 

Gerrit Jan Olde Agterhuis. 

Wil je nog meedoen, graag mailen met Gea Woudstra fam.m.woudstra@hetnet.nl  

 

Stamboekkeuringen 

Dit jaar hebben wij 2 keuringen bij de manege De Oorsprong. De eerste staat op 

woensdag 14 juni gepland en de andere keuring is de voorkeuring voor Fokdag It 

Fryske Hynder (Blauwhuis), deze staat op donderdag 23 augustus gepland. 

 

Marathon 14 juli 
Ook dit jaar zal er weer de marathon plaatsvinden in en rond de manege de 

Oorsprong. Deze staat gepland op zaterdag 14 juli 2018. 

Vanaf 13.00 uur zal er eerst gestart worden met de deelnemers onder het zadel, 

gevolgd door de aanspanningen. Ook dit jaar is er weer een prijs voor het 

schoonste geheel onder het zadel.  

Wil je mee doen geef je dan snel op via het volgende mailadres. 

marathon@psvdeoorsprong.nl 

Vergeet niet je naam, naam paard en rubriek door te geven. 

 

Voor meer informatie, ga naar www.startlijsten.nl of neem contact op met Mirjam 

Altenburg, tel.nr. 0627550140  

De marathoncommissie hoopt weer op een sportieve dag met veel deelname en 

publiek! 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong seizoen 2018 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdag 9 Juni Tuigconcours 

Woensdag  14 Juni Stamboekkeuring KFPS  

Donderdag 23  Augustus Voorkeuring Fokdag It Fryske Hynder 

Zaterdag 10 November Friezencompetitie dressuur 

Zondag 11 November Friezencompetitie dressuur 

Zaterdag 18  November Friezencompetitie mennen 

 
Overzicht lestijden zomerseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.00-21.00 uur 17.45-21.45 uur 

Dinsdag 9.30-11.30 uur  18.30-21.00 uur rijles 

Woensdag Vrij (mits springles) Vrij  

Donderdag Vrij vrij 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

Vrij  

Zaterdag/zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!! 


