
 
 

 

 

 

 

Najaarsvergadering 
Vrijdag 11 oktober najaarsvergadering om 20.00 uur in de kantine. 

Met als gastspreker paardentandarts Roy Ketel.  

Roy Ketel is gespecialiseerd in gebitsverzorging bij paarden. Hiermee worden 

paarden veelal verlost van pijnklachten, functioneren ze beter met het bit en het 

helpt bij de optimale verwerking en vertering van het voedsel. 

Uitnodiging hiervoor wordt binnenkort gemaild c.q. gestuurd. 

 

Kijk op het friese paard 
I.v.m. de cursus “Kijk op het Friese Paard” is de grote bak donderdag 10 oktober 

vanaf 20.00 uur hiervoor gereserveerd. 

 

Vrijwilligers gevraagd... 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de indoorwedstrijden in 

november. Wie ons daarbij willen helpen? 

We zijn op zoek naar barmedewerkers of ringmeesters of schrijfsters.  

Het betreft de volgende dagen: 

Zaterdag 2 en zondag 3 november (Friesian Talent Cup) 

Zaterdag 9 en zondag 10 november  Friezencompetitie dressuur  

Zondag 17 november Friezencompetitie mennen  

Opgave via :  froukjevanderschaaf@hotmail.com 

 

Menles voor de jeugd 
Op vrijdagmiddag 18 oktober starten we weer met de jeugdmenles en er kunnen 

nog wel wat jeugdmenners  bij….  

Dit is voor de jeugd die al wel ervaring heeft met het mennen.  

De les wordt gegeven van 17.00-18.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat  

secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Mencursus beginners 
Ook dit winterseizoen willen wij weer proberen de mencursus voor beginners op te 

starten. Dus wie dit onderdeel v.d. paardensport nog niet onder de knie heeft 

maar het wel graag wil leren, die is van harte welkom. Ook niet leden van de 

Oorsprong zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. 

Opgave bij het secretariaat, mail secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Start menlessen!! 
Vanaf 15 oktober starten de menlessen weer!! 

Dinsdagavond : tandemles 

Donderdagavond : menles 

Vrijdagmorgen : menles 

Vrijdagmiddag : jeugdmenles 
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Door zowel de start van de menlessen als de start van de wintercompetitie is de 

manege veelal in de avonden gereserveerd hiervoor. Check daarom goed de 

activiteitenkalender om niet voor een “dichte deur” te komen staan. 

 

LET OP WEDSTRIJDRIJDERS!!! 

WIE IN 2020 NIET MEER LID VAN DE KNHS WIL ZIJN MOET ZICH VOOR 1 NOVEMBER 

2019 AFMELDEN. 

PAARDEN:  FROUKJE VAN DE SCHAAF (froukjevanderschaaf@hotmail.com) 

PONY’S: GEA WOUDSTRA (fam.m.woudstra@hetnet.nl)  

 

Doe je dit niet voor deze datum ben je automatisch weer het hele komende jaar 

lid! 

 

 
 

 

Er is weer van alles te doen!!! 
 

Herfstvakantie activiteit voor de jeugd 

In de herfstvakantie wordt voor de jeugdleden weer een leuke activiteit 

georganiseerd:                             

                                         KEGELTJE RIJDEN 

 Heb je dit altijd al eens willen proberen? Dan is dit je kans!!! 

 

 Beginners kunnen parcours verkennen met iemand die uitleg geeft 

 Daarna het parcours afleggen, evt. met begeleiding 

 Meedoen mag met pony of paard onder het zadel of voor de kar 

 De menners komen in een aparte groep, dus niet tussen de ruiters in 

 Na afloop lekker een patatje eten in de kantine 

 

Wanneer:  donderdagmorgen 24 oktober  

Tijd:             9.30 uur 

Kosten:       €2,- 

 

Opgave kan tot 20 oktober bij Gea Woudstra: fam.m.woudstra@hetnet.nl 

Graag even vermelden of je als ruiter of als menner wilt deelnemen. 
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2019-2020 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdagmorgen 5  Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 9 Oktober Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Donderdag 10 Oktober  Grote bak vanaf 20.00 Kijk op het Friese Paard 

Woensdag 16 Oktober  Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Donderdag 17 Oktober Start menlessen 

Woensdag 
23  Oktober 

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al 
gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Woensdag 26  Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdagmorgen 30  Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Zaterdag  2 November Friesian Talent Cup 

Zondag 3  November Friesian Talent Cup (onder voorbehoud) 

Woensdag 6 November Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 9 November KNHS Sportcompetitie  

Zondag 10 November KNHS Sportcompetitie  

Woensdag 13 November  Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Zondag 17 November KNHS Sportcompetitie 

Woensdag 
20 November  

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al 
gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Woensdag 27 November Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdagmorgen 30 November Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 4 December Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 11 December Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 
18  December 

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al 
gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Woensdag 8 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Woensdag 15  Januari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Zaterdagmorgen  18  Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 22 Januari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 
29  Januari 

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al 
gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Woensdag 5 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdagmorgen 8 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 12 Februari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 19 Februari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 
26 Februari  

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al 
gereserveerd i.v.m. opbouw) 

 

Overzicht lestijden winterseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.00-21.00 uur rijles 17.45-21.00 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 

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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