
 
 

 

 

 

 
 

Uit de brand… 

Zoals waarschijnlijk wel bekend, heeft er op nieuwjaarsdag een grote brand in 

Manege Gaasterland gewoed. Helaas voor al hun leden is hierdoor de manege 

tijdelijk beperkt toegankelijk. Natuurlijk allemaal erg vervelend en daarom hebben 

wij besloten om onze manege (tijdelijk) open te stellen voor eventuele menlessen 

en vrij-rijden voor de leden van Gaasterland 

Inmiddels is afgesproken dat op vrijdagavond twee menlessen voor de menners 

van Gaasterland zijn ingepland.   

Hierdoor is voorlopig de grote bak van 20.00 -21.30 uur op vrijdagavond voor 

Gaasterland gereserveerd. 

 

Natuurlijk zal het hierdoor nog drukker worden in de manege, maar nood breekt 

wet. Wij hopen dat een ieder hier begrip voor heeft. 

 

De jeugd heeft de toekomst.. 

Vanaf vrijdag 19 januari 2018 zal elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 16.45 uur een 

pony les gegeven worden voor onze jongste beginnende leden. Deze les zal door 

Leslie Agricola worden gegeven. Hiervoor is de kleine bak gereserveerd.  

 

Start men cursus. 

Dit jaar kunnen we weer starten met een beginnerscursus mennen o.l.v. Setske de 

Jong. 

Deze gaat vrijdag 19 januari van start, met eerst een aantal theorielessen.  

De cursus start om 19.30 uur in de kantine.  

Wij wensen alle cursisten en Setske veel succes met deze cursus. 

 

Dressuurcompetitie verschoven  

De dressuurcompetitie die op zaterdagmiddag 20 januari gehouden zal worden is 

verschoven naar de morgen.  

Let op hierdoor zijn de beide binnenbakken s’ morgens gereserveerd voor deze 

dressuurcompetitie.  

 

Culturele hoofdstad.  
Inmiddels hebben zich al 45 ruiters/amazones aangemeld voor opening culturele 

hoofdstad, welke op  zaterdagavond 27 januari a.s. in Leeuwarden plaats vindt. 

Mocht je nog mee willen doen aan deze opening dan kun je je nog opgeven bij 

het secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

Aanstaande zaterdag zal er tussen 15.00 -17.00 geoefend worden.   

 

Friezencarrousel gaat weer los… 

Vanaf vrijdag 2 februari 2018 gaat het 16 tal weer maandelijks oefenen. Deze 

staat voorlopig op de eerste vrijdag van de maand gepland in de grote bak. 

Hiervoor is de grote bak dan gereserveerd van 19.00-20.00 uur. 
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Indoormarathon: Iedereen mag mee doen!! 

Zaterdag 3 februari a.s. is de onderlinge marathonwedstrijd. Opgave kan via het 

opgave formulier in de kantine of bij het secretariaat.  De wedstrijd is zowel voor 

menners als voor ruiters/amazones!!! Eventueel kunnen de ruiters/amazones als 

eerste starten. 

Let op!  Zaterdagmorgen vanaf 8 uur is de grote bak gereserveerd voor het 

opbouwen en vanaf 13.00 uur is de start. ‘s Middags zijn dus beide bakken niet 

beschikbaar voor vrij-rijden!!  

 

 Battles Gaasterland – Oorsprong 

Ondanks dat de wisselbeker verbrand is, wordt er natuurlijk ook dit jaar weer fel 

gestreden om de men eer tussen manege Gaasterland en manege De 

Oorsprong. 

Er is nog niet bekend welke beste 20 menners hiervoor in aanmerking komen, 

maar wel staat de datum al vast. 

Kegel battle : zaterdagmiddag 24 februari 2018 

Men battle : woensdagavond 14 maart 2018 

Beide battles worden in manege de Oorsprong georganiseerd. 

  

We doen het goed!! 

Tot nu toe blijkt dat de nieuwe bak bodem goed bevalt… 

En dat eigenlijk iedereen zijn of haar poep keurig opruimt. SUPER!! 

Om de bodem zo goed mogelijk te houden willen wij vragen om het longeren 

van paard of pony, indien mogelijk, in de kleine bak te doen.. 

Alvast bedankt!! 

 

FIGURANTEN VOOR DE STORMRUITER GEZOCHT. 

In de maanden september en oktober 2018 zullen minimaal 15 voorstellingen  

van het theater De Stormruiter plaatsvinden in het WTC te Leeuwarden. Het KFPS 

heeft vereniging Het Friese Tuigpaard gevraagd ook uit te kijken naar mensen die 

met hun paarden een rol willen spelen in deze productie. Wellicht zijn er binnen 

vereniging de Oorsprong ook mensen met paarden die hier graag aan mee 

willen doen. Er wordt een grote verscheidenheid aan mensen en paarden 

verwacht, van luxe type paarden tot het ouderwetse type. Van lopend aan de 

hand tot rijdend voor een luxe rijtuig. De variatie zal groot zijn. De exacte 

invullingen volgen in de loop van het volgende jaar, maar er mogen heel veel 

figuranten meespelen. Wie lijkt het leuk om in dit theater mee te spelen en heeft 

volgend jaar in de genoemde maanden tijd? Je mag uiteraard een rol ook delen 

zodat men niet alle voorstellingen hoeft te doen. De voorstellingen zijn vooralsnog 

meest in het weekend maar bij grote kaartverkoop kunnen er meer voorstellingen 

ingepland gaan worden. Opgave hiervoor mag bij Janneke Hoekstra-Bootsma 

(ringsteken@friesetuigpaard.nl of via telefoon: 06-5082 6778).  

 

Arrensleden  

In het theaterspektakel van De Stormruiters komen ook arrensleden voor. Heeft u 

een mooie arrenslede en een geschikt paard! Wilt u ook meedoen? Ook dit kunt 

u doorgeven aan Janneke Hoekstra-Bootsma (ringsteken@friesetuigpaard.nl of bel met 

haar op: 06-5082 6778.  
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Voorjaarsledenvergadering :  

Donderdagavond 22 maart 2018 om 20.00 uur in de 

kantine van de Oorsprong 

 

 

 
 

 

 

 

 

Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong seizoen 2017-2018 

 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdagmorgen 20 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel  

Woensdagavond 24 Januari Mencompetitie groep A 

Vrijdagavond 
26 Januari 

Fokvereniging Blauwhuis beoordeelt afstamelingen van 
Fonger en Bartele in Manege De Oorsprong 

Woensdagavond 31 Januari Mencompetitie groep B 

Zaterdagmiddag 3  Februari Indoormarathon 

Woensdagavond 7 Februari Kegelcompetitie 

Zaterdagmiddag 10 februari Dressuurcompetitie onder het zadel  

Woensdagavond 14 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel 

Zaterdagmiddag 17 februari Vaardigheidkampioenschap 

Woensdagavond 21 Februari Mencompetitie groep A 

Zaterdagmiddag 24  Februari Kegel battle Oorsprong - Gaasterland 

Woensdagavond 28 Februari Mencompetitie groep B 

Woensdagavond 7 Maart Kegelcompetitie 

Woensdagavond 14  Maart Men battle Oorsprong - Gaasterland 

Zaterdag  17 Maart Hengstenshow manege De Oorsprong 

Donderdagavond 22  Maart Voorjaarsledenvergadering  

 
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/
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