
 
 

 

 

 

 

 

 

HERINNERING …Rabobank Ledensponsoring  
Zoals al in de voorgaande nieuwsbrieven stond aangekondigd,  doet de 

Oorsprong mee aan de actie Rabo Ledensponsoring. 

Mocht u nog niet hebben gestemd, bij deze een herinnering.  

U kunt als lid van de Rabobank stemmen op uw vereniging.  

Voor elke stem krijgt de vereniging 5 euro van de Rabobank.  

Hoe werkt het… 

1. Ga naar: http://www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring 

    Klik op stembiljet en vul de verenigingscode van de Oorsprong in: RLS140 

2. Vul de rest van je gegevens in (je moet wel lid zijn van Rabobank 

    Sneek Zuid-West Friesland). 

3. Verstuur! En je hebt via de Rabobank PSV de Oorsprong gesponsord! 

 

Ben je nog geen lid? Dan kun je op dezelfde pagina ook lid worden. (Een 

rekening hebben is niet hetzelfde als lid zijn) 

Lid worden is heel makkelijk en ook nog eens gratis, dus help de vereniging! 

Stemmen kan tot en met 31 januari 2019. 

Doe mee en steun PSV De Oorsprong!  

 

Indoormarathon 2019  
Zaterdag 2 februari 2019 staat de onderlinge marathonwedstrijd gepland voor alle 

leden van PSV de Oorsprong. Inleg is  5 euro per gestarte combinatie. 

Opgave kan via het opgaveformulier in de kantine of bij het secretariaat.  

De wedstrijd is zowel voor menners als voor ruiters/amazones!!! (ruiters/amazones 

mogen weer als eerste starten).  

Let op!. Beide bakken zijn hierdoor de gehele dag niet beschikbaar voor vrij-rijden  

 

Uw privacy hebben ook wij hoog in het vaandel…. 
Ook PSV de Oorsprong heeft met de privacy wet te maken en wil natuurlijk ook de 

privacy van al haar leden garanderen. 

Tijdens (onderlinge) wedstrijden, lessen en evenementen worden regelmatig foto's 

gemaakt. Deze foto's kunnen worden gebruikt of geplaatst op de website, 

Facebook en nieuwsoverzichten van onze vereniging. Mocht u/jij hier bezwaar 

tegen hebben geef dit dan aan bij het bestuur. De foto's waar u/jij op staat 

worden dan niet gebruikt. 

 

 

http://www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring?fbclid=IwAR1uwdSN8XoTmvwbZc81a8JHXhcMV2Iy5v1C2BT2UL6LZKmn8ch8YeidlKk


 

Battle of the strongest… 
Zaterdagmiddag 16 februari 2019 en vrijdagavond 1 maart 2019 worden weer de 

jaarlijks terugkerende battles tegen manege Gaasterland “uitgevochten”. 

Altijd wordt er dan weer een sportieve strijd tussen de beste competitiemenners 

van Gaasterland en PSV de Oorsprong gestreden.  

Natuurlijk is het ook voor de supporters een gezellige aangelegenheid, dus wees 

welkom 

 

Zaterdagmiddag 16 februari 2019 : kegelbattle in manege de Oorsprong 

(grote bak is de gehele dag gesloten en de kleine bak alleen s’ middags) 

 

Vrijdagavond 1 maart 2019 : dressuurbattle in manege Gaasterland 

 

Alvast iedereen succes! 

 

Tuigcursus… 
Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een tuigcursus georganiseerd. 

De cursus bestaat uit 6 praktijklessen á 45 minuten op de dinsdagavond en  

wordt deze keer gegeven door Susan Bouwman.  

Start cursus : dinsdagavond 26 februari 2019 

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

indien er ruimte is, maar dan zijn de kosten € 60,-)  

Opgave kan tot 15 februari 2019 via het aanmeldingsformulier achter de bar of 

via deze mail.  

In april wordt deze cursus weer afgesloten met een tuigmiddag. Deze is natuurlijk  

voor alle leden, dus ook degene die niet de cursus gevolgd hebben.  

 

Meten is weten….  
Bij voldoende animo komt de ponymeter weer in de manege!  

Let op: ga je met je pony naar wedstrijden of ben je van plan daar dit jaar mee te 

beginnen: als je pony 8 jaar of jonger is moet hij/zij  gemeten worden door de 

ponymeter. 

Dit geldt ook als je wedstrijden gaat rijden en je pony is ouder dan 8 jaar maar 

nog nooit officieel gemeten. 

Maar.. wanneer je geen wedstrijden rijdt maar gewoon eens wilt weten hoe groot 

je pony of paard is ben je ook welkom! 

Wanneer       :  Maandag, 11 februari 2019 

Tijdstip            :  18.30 uur 

Waar              :  Manege 

Kosten            :  10 euro  graag ter plekke contant betalen 

Meenemen   :  Paspoort van de pony !!!!!! 

Opgave of vragen: Gea Woudstra, tel. 0513-432883 of fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

BHV/EHBO-ers gezocht 
Voor onze en uw veiligheid zijn EHBO/BHV-ers  ook van groot belang voor onze 

vereniging.  

Wij vragen onze leden, die in bezit zijn van een van deze papieren, zich te melden 

bij het bestuur. Er zijn al leden die aan het bestuur hebben doorgegeven in het 

bezit te zijn van deze papieren, maar mochten er meer leden/ouders zijn die dit in 

hun bezit hebben, dan horen wij het graag.  
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Allemaal geslaagd… 
Voor het theoriegedeelte van de beginnerscursus mennen zijn alle cursisten 

geslaagd.. Dat betekend dat nu het praktijkgedeelte gaat starten.  

Deze zal de komende weken op vrijdagavond om 20.00 uur plaatsvinden in de 

grote bak.  

Ergens in april hoopt Brechtsje haar cursisten klaar gestoomd te hebben voor 

het praktijkexamen.  Succes allemaal! 

 

Alvast noteren… 
9 maart 2019:    afsluiting men- en kegel competitie seizoen/prijsuitreiking 

28 maart 2019 : voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de manege.  

 

 

Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong winterseizoen 2018-2019 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdag 26 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 30  Januari Mencompetitie groep A vanaf 17.45 uur 

Zaterdag 2 Februari Indoormarathon 

Woensdag 6  Februari Mencompetitie groep B vanaf 17.45 uur 

Vrijdag 
8 Februari 

Tuigclinic georganiseerd door Fokvereniging Blauwhuis 
(o.l.v. Susan Bouwman om 20.00 uur in de grote bak) 

Woensdag 
13 Februari 

Kegelcompetitie vanaf 19.00 uur (let op grote bak kan 
vanaf 14 uur al gereed gemaakt zijn voor het parcours) 

Zaterdagmiddag 
16 Februari 

Kegelbattle Gaasterland / PSV de Oorsprong 
(locatie manege Oorsprong) 

Dinsdag 26 Februari Start tuigcursus 

Woensdag  27 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Vrijdag 
1 Maart 

Dressuurbattle Gaasterland / PSV de Oorsprong 
(locatie manege Gaasterland) 

Zaterdag 2 Maart  Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Zaterdag 9 Maart Prijsuitreiking men- en kegel competitie 

Zaterdag 16 Maart Hengstenshow 

Donderdag 28 Maart Voorjaarsledenvergadering in de kantine v.d. manege 

Zaterdag 4  Mei Outdoor dressuurwedstrijd 

Zaterdag 8 Juni Jumbo/Konag Tuigconcours 

Woensdag 12 Juni Stamboekkeuring Sint Nicolaasga 

 
 

 

Overzicht lestijden winterseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.00-21.00 uur rijles 17.45-21.45 uur rijles 

Dinsdag 9.30-11.30 uur rijles 

19.45-20.45 uur rijles 

18.30 - 19.45 uur rijles  

19.45 - 20.45 tandemles 

20.45 – 21.30 rijles 

Woensdag Zie kalender i.v.m. 

competitie 

Zie kalender i.v.m. competitie 

 

Donderdag Vrij Menles vanaf 17.30 uur 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

Menles vanaf 9.30-11.30 uur  

Jeugdmenles 17.00-18.00 uur 

Beginners mencursus 19.30-21.00 uur 

Zaterdag/zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!! 

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

Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl  

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

