
 
 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie = geen lessen 
Tijdens de kerstvakantie zijn er geen lessen in de manege.  

De rijlessen onder het zadel starten op maandag 6 januari 2020. 

De menlessen zullen pas na de hengstenkeuring weer hervat worden. 

 

Oliebollen wedstrijd 
Op zaterdag 28 december 2019 wordt weer de jaarlijkse oliebollen kegelwedstrijd 

verreden. Er wordt deze dag een leuke kegelparcours uitgezet waaraan iedereen 

kan deelnemen…dus ook voor de niet geoefende menner of ruiter/amazone…   

Net als voorgaande jaren starten we om 10 uur met de ruiters/amazones. De 

ruiter/ amazone die er geen moeite mee heeft om tussen de menners in te rijden 

en te starten, is de gehele dag welkom. 

Om half 10 wordt er gestart met het verkennen, waarna dus de ruiters/amazones 

als eerste mogen starten.  Rond een uur of half 4 hopen wij deze wedstrijd af te 

ronden. Inleg is 5 euro en mag aan het barpersoneel betaald worden.  

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, welke in de kantine ligt of evt. via 

het secretariaat. (mail secretariaat@psvdeoorsprong.nl)  

En natuurlijk ontbreken de oliebollen en de snert deze dag niet….ook voor de 

supporters!!  

Let op! de manege is de gehele dag niet beschikbaar voor vrij-rijden. 

 

Mencursus beginners 
Begin januari 2020 willen wij weer proberen de men cursus 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. 

Voor info en/of opgave: secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Menles voor de jeugd 
Op vrijdagmiddag 18 oktober is er weer gestart met de jeugdmenles en er kunnen 

nog wel wat “geoefende” jeugdmenners  bij.  

De les wordt gegeven van 17.00-18.00 uur door Leslie Agricola. 

Wie vrijblijvend eens mee wil mennen kan zich opgeven bij het secretariaat   

secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Gezocht… 
Voor het maken van een pad naar de nieuwe strontopslagplaats, zijn wij op zoek 

naar ongeveer 15m2 gebruikte tegels.  

Wie kan ons hieraan (gratis) helpen?(mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl) 
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Kerstwandeling Sint Nicolaasga 
Op 2e kerstdag is er s’ middags weer een kerstwandeling in en om Sint 

Nicolaasga. Net als voorgaande jaren mogen zij dan gebruik van onze manege 

maken. Tijdens deze wandeling is het mogelijk om in de grote bak een ritje met de 

arrenslee te maken. Hier zullen zo’n 3 á 4  arrensleeën dan aanwezigen zijn  

Voor degene die deze dag toch gebruik wil maken van de manege, let op er is 

veel drukte in en om de manege. (s’ morgens zijn beide bakken beschikbaar, in 

de middag alleen de kleine bak) 

 

Doe-dag op 3-1-2020 
Vrijdag 3 januari 2020 willen wij weer een doe-dag organiseren. 

Er zijn van allerlei klusjes in en om de manege, die wij graag deze dag willen 

oppakken. Wie o wie wil en kan dan helpen… 

Al is het een maar een paar uurtjes.. elke bijdrage is welkom. 

Er zijn vele klusje te doen, zoals schoonmaken, verven, repareren etc.  

Opgave graag bij het secretariaat of bij 1 van de bestuursleden. 

Mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Alvast noteren…Kegelbattle Gaasterland – Oorsprong 25-1-2020 

 

HERINNERING ACTIVITEITEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 

KERSTVAKANTIE ACTIVITEIT VOOR DE JEUGDLEDEN: 

In de Kerstvakantie is er een leuke activiteitenmiddag in de kantine en binnenbak. 

Zonder pony of paard deze keer!!!  

Je gaat aan de slag met spelletjes, opdrachten en Bingo met leuke 

prijzen! 

Wanneer:              zaterdag 4 januari 2020 

Tijd          :               14.00 – 16.00uur 

Kosten     :              €3,- 

Opgave   :               fam.m.woudstra@hetnet.nl 

Heb je een zusje, broertje, vriendin die graag mee wil doen? Die zijn 

ook van harte welkom! 

 

PTV TRAINING 

PTV training is een onderdeel van een nieuwe wedstrijdsport in opkomst: TREC.  

TREC is simpel gezegd het rijden van trektochten in wedstrijdverband. Er zijn 3 

onderdelen waar de deelnemer op getest wordt: kaartlezen, gangenbeheersing 

en een vaardigheidsparcours (PTV). In dit vaardigheidsparcours komen 

hindernissen voor zoals laaghangende takken, brug, poort, slalom, labyrint, 

bezembak, smalle doorgangen, achterwaarts gaan, kortom van alles wat je op 

een trektocht kunt tegenkomen. 

Deze training kan ook in de binnenbak gegeven worden. Onder deskundige 

leiding van een TREC instructrice wordt je in rustige stapjes door de hindernissen 

geholpen. Kijk voor meer info eens op:  

https://www.knhs.nl/top-sport/disciplines/trec/                                                

https://www.facebook.com/paardenvakantiedrenthe/videos/2231386393576751/ 

 

Bij voldoende animo willen wij in het voorjaar van 2020 een PTV training in onze 

manege organiseren. De kosten zullen rond de €25,- liggen. De training is alleen 

geschikt voor deelnemers onder het zadel. 

Belangstelling? Geef dit door aan fam.m.woudstra@hetnet.nl  
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2019-2020 

Dag dag maand Activiteit 
Woensdag 

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

Zaterdag 28 December Oliebollenwedstrijd  

Zaterdag 
4 Januari 

Spelletjesmiddag voor de jeugd (manege gesloten van 
14 tot 16 uur) 

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 

Zaterdag 25  Januari Kegelbattle Gaasterland – PSV de Oorsprong (Harich)  

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) 

Zaterdag  21 Maart Hengstenshow 

Zaterdag  6  Juni  Tuigconcours 

Zaterdag 11 Juli Marathon Sint Nicolaasga 

 

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 

Menlessen 20.00-22.00 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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