
 
 

 

 

 

 

 

 

Uw mening telt.. 
Het bestuur van PSV de Oorsprong  vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn 

van de mening van haar leden. Daarom hebben zij besloten een 

tevredenheidsonderzoek  te houden.  

Door middel van dit onderzoek krijgt u de kans om (anoniem) uw mening te 

geven over een aantal verschillende onderdelen van onze vereniging. De 

doelstelling van dit onderzoek is om verbeteringen door te voeren op punten 

waarop  onze leden dit het meeste nodig vinden. Tevens hopen wij dat u ideeën 

of suggesties heeft, hoe wij dit het beste aan kunnen pakken. 

Volgende week zullen wij dit onderzoek per mail of post naar u toesturen. 
 

Zomervakantie rijlessen 
In verband met de zomervakantie, wordt er de komende 3 weken geen rijles 

gegeven. Dit betreft de weken 31, 32 en 33. (29 juli t/m 16 augustus). 

Maandag 19 augustus gaan de rijlessen weer fris van start. 

 

Buitenbak… 
Het heeft even geduurd om het zandbed van de buitenbak optimaal te krijgen, 

maar het is de mannen gelukt… 

Daarom willen wij onze leden ook op het gebruik van de buitenbak attenderen. 

Want er is toch niks fijner voor een viervoeter om lekker in de buitenlucht te 

rijden…. 

 

Nog steeds gezocht…Handige klusser  
Het hindernis materiaal in de manege kan wel een opknapbeurt gebruiken!  

Wij zoeken dan ook een timmerman die de springmuur wil opknappen en de 

springbalken een nieuwe lik verf wil geven!  

Wie ons hiermee kan helpen mag zich melden bij Gea Woudstra, 

fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

Start Basiscursus BHV-ers (1 dag) in het naseizoen.. 
Inmiddels hebben zich al heel wat leden voor deze cursus aangemeld en heeft 

het bestuur besloten dat deze cursus in het najaar zal plaatsvinden. 

Wij zullen er dan weer aandacht aan besteden in de nieuwsbrief..  

Iedereen die nog belangstelling heeft voor deze cursus kan zich melden bij het 

secretariaat en uw aanmelding is vooralsnog vrijblijvend. 

De vereniging is bereid een gedeelte van de kosten op zich te nemen, waardoor 

deze cursus voor een zeer aantrekkelijke prijs gegeven kan worden. 

Opgave kan bij het secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl 
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Contributie 2019 …herinnering!! 
Komende week zullen wij nogmaals degene die nog niet de contributie 2019 

heeft betaald wederom aanmanen dit z.s.m. over te maken. DUSSSS….wie nog 

niet de contributie van 2019 heeft overgemaakt, graag dit alsnog per omgaande 

overmaken. 

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

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

 

AVG formulieren ...herinnering!! 
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. (Zie ook bijlage bij deze 

mail) Wij zijn verplicht dit van al onze leden te ontvangen. 

 

…En tenslotte nieuws van de activiteitencommissie! 

 
Kijk op het Friese Paard 
Hoe zit een paard in elkaar, hoe zie je het exterieur en beweging het liefst. Wat is 

correct en wat zijn gebreken? Waar let de jury op bij een keuring?  Bauke de Boer 

en Luciel van der Kooi verzorgen in het najaar een aantal avonden om hier meer 

inzicht in te krijgen. Onze opzet is om op een plezierige en laagdrempelige manier 

te kijken naar het beoordelen van het paard, voor alle leden maar ook met name 

voor de jongeren! 

Startavond:  donderdag 12 september 2019  

Waar:            kantine manege om 20.00 uur 

Kosten:          volgt later 

Opgave:       fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

Wegens succes verlengd….Flexchair training 

Inmiddels heeft de eerste groep deze training al achter rug en wat een 

openbaring voor sommige amazones… tot nu toe heeft iedereen het als zeer 

positiefs ervaren. 

Nog even kort wat het inhoudt. 

Je rijdt met eigen paard in de manege de Oorsprong en hiervan wordt een video 

gemaakt. Soms worden er direct al dingen opgemerkt door het flexteam en 

hierover een advies/training gegeven. Na het opnemen van de video wordt er na 

enkele weken met de gehele groep een afspraak gemaakt bij het flexteam.  

De geanalyseerde beelden worden dan per deelnemer doorgenomen en aan 

de hand daarvan wordt er een advies etc. gegeven. 

Tevens wordt er dan met de flexchair gewerkt, hierdoor leer je meer over je eigen 

lichaam en je houding te paard. Je traint de beweeglijkheid van het bekken en 

de rug en de stabiliteit van de romp. Zo zorg je ervoor dat je optimaal gebruik 

kunt maken van je zit hulpen tijdens het rijden, het voorkomen van blessures of 

rugklachten, het kunnen geven van kleine hulpen.  

Geïnteresseerd? Opgave:  s.vanderhorst.1@hetnet.nl 

Kosten : € 75,00 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2019 

Dag dag maand Activiteit 
Donderdag 22 Augustus Voorkeuring Fokdag Blauwhuis 

Zaterdag 9 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 10 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 17 November KNHS Sportcompetitie 

 
 

 

Overzicht lestijden zomerseizoen  

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 19.00-21.30 uur rijles 

Woensdag Vrij vrij 

Donderdag Vrij vrij 

vrijdag 16.00-16.45 uur 

bixieles 

vrijdag 

 

Zaterdag/zondag Vrij * Vrij* 

*mits er geen wedstrijden gepland zijn!/check de activiteitenkalender ten allen tijde! 

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

Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl  
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