Hengstenshow verplaatst!!
Al jaren hebben wij de 3e zaterdag in maart de jaarlijkse hengstenshow in de
manege maar door “miscommunicatie” is er helaas op deze datum een andere
hengstenshow.
In goed overleg is dit jaar onze hengstenshow verplaatst naar zaterdag 14 maart.
Verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Indoormarathon 2020
Zaterdag 29 februari 2020 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).
Start wedstrijd: 13.00 uur en verkennen vanaf 12.30 uur
mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl
Let op!. Beide bakken zijn hierdoor de gehele dag niet beschikbaar voor vrij-rijden.
I.v.m. de prijsuitreiking van de dressuurcompetitie 2019/2020 is de kantine om
19.00 uur voor de genodigden van de dressuurcompetitie gereserveerd

Contributie 2020.
Komende week wordt de jaarlijkse contributie verstuurd per mail.
Graag verzoeken wij u de contributie voor de gestelde termijn over te maken.
Eventuele vragen en/of opmerkingen? Graag contact met de penningmeester of
het secretariaat.
Julius: juliusrypkema@hotmail.com / secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl

BHV cursus paard gerelateerd gaat van start..
In april willen wij een BHV cursus aanbieden aan onze leden, familieleden en
instructie met als doel dat wij tijdens de lessen en evenementen meer BHV-ers
binnen onze vereniging hebben.
De BHV cursus zal in 2 avonden gegeven worden door een ervaren instructeur en
is speciaal gericht op de paardensport.
Na goed gevolg ontvangt elke deelnemer een erkend BHV certificaat.
Er kunnen maximaal 10 deelnemers aan deze cursus deelnemen en vindt plaats in
de kantine van de manege.
Kosten zijn 35 euro per persoon, incl. koffie en thee. (het bestuur neemt ook een
deel van de kosten voor haar rekening)
Lesavonden: 23 april (theorie) en 30 april 2020 (praktijk) van 19.00 tot 22.00 uur
De praktijktraining wordt ondersteund met een lotus slachtoffer.
Informatie en/of opgave? mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl
Let op vol = vol!!!

Tuigcursus…
Ook dit jaar willen wij weer een tuigcursus organiseren.
De cursus bestaat uit 6 praktijklessen á 45 minuten en wordt op
de vrijdagavond weer gegeven door Susan Wind.
Start cursus : vrijdagavond 20 maart 2020
Kosten: € 30,- p.p. als je met twee personen op de kar zit.
(Je mag ook alleen, maar dan zijn de kosten € 60,-)
Opgave kan tot 13 maart 2020 via het aanmeldingsformulier
achter de bar of via het secretariaat.
(mail: secretariaat@psvdeoorsprong.nl)

Uw haar ..graag niet onze zorg..
De meeste van onze dierbare viervoeters beginnen alweer het nodige haar te
verliezen. Hierbij een vriendelijk verzoek om na het borstelen van uw paard of
pony deze haarplukken in de groene afvalemmer te deponeren.
Dat scheelt een heleboel ergernis. Alvast bedankt.

Even noteren…………….
29 februari 2020

Indoormarathon (beide bakken zijn de gehele dag hiervoor
gereserveerd.

29 februari 2020

Prijsuitreiking dressuurcompetitie
Grote bak en kantine hiervoor vanaf 19.00 uur gereserveerd.

4 maart 2020

Menbattle Harich / PSV de Oorsprong
Manege vanaf 18 uur hiervoor geheel gereserveerd.
Supporter zijn van harte welkom

7 maart 2020

Prijsuitreiking mencompetitie
Grote bak vanaf 14.00 tot 21.00 uur gereserveerd

26 maart 2020

Voorjaarsledenvergadering

 SPRINGLESSEN
Het is alweer (bijna) voorjaar en dus weer tijd voor de springlessen!
Er worden 5 lessen georganiseerd op de woensdagavond, om de week. De
groepjes bestaan uit maximaal 5 ruiters. Ook dit jaar worden de lessen weer
verzorgd door Gerrit Jan Olde Agterhuis. Iedereen kan meedoen! Het is geschikt
voor alle niveaus, van Bixie tot wedstrijd ruiter. Dus voor de beginnende springer
die het eens wil proberen, voor de gevorderde ruiter die al aan springwedstrijden
meedoet en alles daar tussen in. Heb je zin om met je pony of paard mee te
doen, geef je dan snel op!
Data:
11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 mei.
Kosten: ongeveer €35,- per persoon voor 5 lessen
Ter afsluiting van de springlessen wordt er een oefenparcours georganiseerd.
Deze datum volgt nog.
Opgave voor 1 maart, liefst via de mail: a.homma1@kpnplanet.nl
(Je geeft je op voor het blok van 5 springlessen, opgave voor het oefenparcours
volgt later)
 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

Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2020
Dag
dag
maand
Activiteit
woensdag
Woensdag

19 Februari
26 Februari

Zaterdagmiddag
29 Februari
Zaterdagavond
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
woensdag
Zondag
woensdag
Zaterdag
Zaterdag

29
4
7
11
14
20
25
8
22
26
6
30
11

Februari
maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
April
April
April
Mei
mei
Juli

Overzicht lestijden winterseizoen
Dag
Kleine bak
Maandag
17.00-21.00 uur rijles
Dinsdag
9.30-11.30 uur rijles
19.45-20.45 uur rijles
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Zie kalender i.v.m.
competitie
Vrij
16.00-16.45 uur
bixieles

Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ middags al
gereserveerd i.v.m. opbouw)
Indoormarathon (grote bak is de gehele dag/avond
gereserveerd en de kleine bak alleen s ’middags
Prijsuitreiking dressuur competitie (grote bak
gereserveerd tot 21.00 uur)
Men battle Oorsprong – Gaasterland (Sint Nicolaasga)
Prijsuitreiking mencompetitie
Springles
Hengstenshow manege de Oorsprong
Start tuiglessen o.l.v. Susan Wind
Springles
Springles
Springles
Outdoor dressuurwedstrijd
Springles
Tuigconcours
Marathon Sint Nicolaasga

Grote bak
17.45-21.00 uur rijles
18.30 - 19.45 uur rijles
19.45 - 20.45 tandemles
20.45 – 21.30 rijles
Zie kalender i.v.m. competitie
Menles vanaf 17.30 uur
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

