
 
 

 

 

 

 

 

Uitslag …Battle of the strongest… 
Zaterdagmiddag 16 februari 2019 werd de kegelbattle eigenlijk oppermachtig 

gewonnen door de menners van de Oorsprong 

Echter was op vrijdagavond 1 maart 2019 de menners van manege Gaasterland 

te sterk voor ons menners tiental… dus is de stand dit jaar 1 – 1. 

 

Examenvrees??? 
Vrijdagavond 12 april 2019 gaan de cursisten van de beginnerscursus mennen  

het praktijkexamen afleggen.  

Jaap van de Meulen gaat ze deze avond jureren en wij wensen iedereen 

alvast heel veel succes.  

Aanvang examen: 19.00 uur. 

Supporters zijn natuurlijk weer meer dan welkom. 

 

Indoor tuigavond.. 
Vrijdagavond 19 april 2019. om 19 uur wordt het jaarlijks terugkerend evenement, 

de indoor tuigavond georganiseerd in de manege. 

Ook voor de leden die absoluut niet een tuigpaard hebben, is er dit jaar een 

speciale rubriek… 

Dus iedereen die lid is van onze vereniging kan mee doen!! 

Er kan deelgenomen worden in de volgende rubrieken 

Regionaal/nationaal heren 

Regionaal/nationaal dames 

Rijders zonder licentie heren 

Rijders zonder licentie dames 

Dubbelspan 

Paarden zonder tuigaanleg (speciale rubriek!!) 

Tuigen onder het zadel. 

Voor alle rubrieken geldt, alleen bij voldoende deelname… 

 

Opgave kan via het secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.com of via het 

aanmeldformulier in de kantine.  

(graag vermelden welke rubriek(en) en naam paard(en)) 

 

Hernieuwde oproep…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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Contributie 2019 en AVG formulieren 
Inmiddels heeft iedereen zijn contributiefactuur voor het komende jaar 

ontvangen. Heeft u nog niet betaald? Dan graag dit z.s.m. overmaken. 

Mochten er vragen of andere opmerking omtrent de factuur zijn, dan hoort onze 

penningmeester dat graag. Julius Rijpkema : juliusrypkema@hotmail.com  

 

Tevens heeft ook ieder lid een AVG formulier gekregen waarin u verzocht wordt 

wel of niet toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s/video’s waarop u 

staat. Ook die willen wij graag z.s.m. retour. Deze mag in de brievenbus van de 

manege of bij 1 van de bestuursleden ingeleverd worden.  

 

Ria heeft er nog zin in… 
Op 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli willen wij nog wat menlessen 

organiseren voor de echte liefhebbers. Ria Hettinga is bereid deze lessen te 

geven. 

 

Er wordt in kleine groepjes les gegeven (maximaal 3 menkarren per lesgroep) 

 

Deze lessen zijn wel voor eigen kosten.  

Afhankelijk van de deelname kunnen wij de kosten bepalen. 

 

Opgave bij het secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.com 

 

Gevonden voorwerp 
In de kantine is het volgende tasje gevonden. FOTO TOEVOEGEN 

Wie o wie heeft deze laten liggen of weet van wie deze is. 

Graag contact opnemen met het secretariaat (06-52004080) 

 

Vrijwilligers gezocht. 
Voor de outdoorwedstrijd op 4 mei 2019 is de wedstrijdcommissie nog naarstig op 

zoek naar vrijwilligers.. Dit kunnen schrijfsters/ers, ringmeesters, 

kantinemedewerkers/sters etc.  zijn. Maar ook de  jeugd kan deze dag 

meehelpen… 

Wie o wie kan helpen… 

Opgave bij Froukje v.d. Schaaf:  froukjevanderschaaf@hotmail.com  

 

Geen lessen…. 
Op goede vrijdag 19 april zijn er geen jeugd menlessen. 

Let op…. de Bixieles gaat wel door!! 

Op paas maandag 23 april zijn er geen rijlessen 

 

Lekker actief ….de activiteitencommissie 

Sinds kort is er activiteitencommissie en zij hebben weer veel leuke activiteiten en 

uitjes voor onze leden in petto… op de volgende bladzijde staan alle activiteiten, 

welke zij bij voldoende animo binnenkort organiseren… 
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Activiteiten van de activiteiten commissie 

 

Zaterdag 13 april: 

’s Morgens:   Dressuur oefenproef outdoor  

Aanvang:  9.30 uur (onder voorbehoud) 

Opgave op www.competitiedeoorsprong@hotmail.com 

Bij opgave naam pony/paard, klasse en de proef die je wilt oefenen. Als je 

geen proefnr.  vermeldt dan wordt het de eerste proef van de maand april 

uit het proevenboekje van de KNHS. 

Verdere info en kosten volgt later. Gaat alleen door bij voldoende opgave! 

 

Zaterdag 13 april: 

’s Middags:  Mennen oefenproef outdoor 

Aanvang:  14.00 uur (onder voorbehoud) 

Opgave bij Gea Woudstra: fam.m.woudstra@hetnet.nl  

Bij opgave naampony/paard, klasse en de proef die je wilt oefenen.  

Verdere info en kosten volgt later. Gaat alleen door bij voldoende opgave!  

 

Zaterdag 20 april: 

’s Morgens:  Dressuur clinic met Kim Jacobi 

Aanvang:  9 uur 

 

Zaterdag 20 april: 

’s Middags:  Oefenparcours springen 

Voor alle leden, ook als je niet aan de springlessen hebt deelgenomen. 

Aanvang:      14.00 uur  

Opgave voor 15 april  bij Anita Homma:  a.homma1@kpnplanet.nl  

Verdere info en kosten volgt later. 

 

12 mei: 

Buitenrit in Oranjewoud voor de ruiters/amazones (paarden en grote 

pony’s) 

Aanvang: 10.30 uur op parkeerterrein nabij Hotel Tjaarda. 

Opgave en info bij: Petrus Lenes: o6-48963544 

 

 

 

Alvast een ieder goede paasdagen…. 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2019 

Dag dag maand Activiteit 
Woensdagavond 10 April Springles (1 vd binnenbakken is dan gereserveerd) 

Vrijdagavond 12 April Examen beginnerscursus 

Zaterdagmorgen  13  April Oefen dressuurproef 

Woensdagavond 17 April Springles (1 vd binnenbakken is dan gereserveerd) 

Vrijdagavond 19  April Indoor tuigavond PSV de Oorsprong 

Zaterdagmorgen 20 april Dressuur clinic Kim Jacobi 

Zaterdagmiddag 20 April Oefenparcours springen 

Vrijdagavond 26  April Kantine en grote bak verhuurd aan derden 

Zaterdag 4  Mei Outdoor dressuurwedstrijd 

Zaterdag 12 Mei Buitenrit voor ruiters en amazones 

Zaterdag 8 Juni Jumbo/Konag Tuigconcours 

Woensdag 12 Juni Stamboekkeuring Sint Nicolaasga 

Zaterdag 9 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 10 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 17 November KNHS Sportcompetitie 

 
 

 

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 

19.00-22.00 tuigcursus o.l.v. Susan Bouwman 

Woensdag Vrij vrij 

Donderdag Vrij vrij 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

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  
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