
 
 

 

 

 

 

 

 

Corona… hoe staan we er nu voor… 

 
Vorige week is er weer een update van de regering geweest betreffende de 

corona maatregelen. En wat betekend dat voor onze manege? 

 

- tot 28 april geen rijlessen en geen springcursus, tuigcursus etc. 

- outdoorwedstrijd 26 april afgelast en uitgesteld naar volgend jaar. 

 

Verder blijven de volgende sociale en hygiëne maatregelen ook in onze manege 

van kracht. 

 Was je handen vaak met water en zeep 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  
 Gebruik papieren zakdoekjes 
 Schud geen handen 
 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar,  
 Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis 
 Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis 
 Bij buitenritten, max 2 personen en 1,5 meter afstand houden. 

Gelukkig mogen wij dus onze trouwe viervoeters nog steeds blijven trainen in de 

manege, echter moeten we hierbij wel de opgelegde maatregelen goed blijven 

hanteren. 

En volgens ons gaat dat prima, iedereen houdt gepaste afstand en valt de drukte 

in de manege mee. 

Natuurlijk werkt het droge weer ook mee, waardoor heel veel leden thuis door 

kunnen trainen. 

 

Wij danken u allen voor uw begrip en medewerking! 

 

 

BHV cursus paard gerelateerd voorlopig uitgesteld... 

 
In april hadden wij graag met een tiental leden de BHV cursus willen starten, maar 

helaas is deze ook geannuleerd. 

De leden die zich hebben aangemeld zullen t.z.t. bericht krijgen voor een nieuwe 

datum. 
 

 

 

 



 

 

En wat doet het bestuur nu… 
 

Als bestuur zitten wij natuurlijk nu niet stil. 

Telefonisch vergaderen is dan ook een geweldige mogelijkheid om o.a. 

bestuurszaken door te spreken. 

Want ondanks dat er tot 1 juni 2020 sowieso geen evenementen  in de manege 

mogen plaatsvinden, houden wij de zomeractiviteiten nog wel in optie. 

 

Welke activiteiten zijn dat dan? 

 

- stamboekkeuring woensdag 10 juni.  

Voor de stamboekkeuring hoeft onze vereniging “alleen maar” vrijwilligers voor de 

kantine, banen uitzetten en verkeersregelaars te regelen. Dit kan vrij laat nog 

geregeld worden. 

- tuigconcours 14 juni. 

Mocht dit door kunnen gaan, dan is er besloten hier een andere invulling aan te 

geven en er meer een “Oorsprong-ledendag-evenement” van te maken. Maar 

ook houden wij de optie open om deze misschien op een latere datum plaats te 

laten vinden. 

- marathon zaterdag 11 juli. 

Als deze door gaat, is er na 1 juni nog tijd genoeg voor de nodige 

voorbereidingen. 

 

Echter voor de bovenstaande evenementen zullen wij de maatregelen van de 

regering nauwlettend in de gaten houden, of deze wel of niet doorgang kunnen 

vinden. 

 

Contributie 2020. 
De eerste herinnering is inmiddels per mail verstuurd naar de leden die nog niet de 

contributie 2020 hebben overgemaakt.. 

Mocht door de Corona of misschien andere redenen de contributiebetaling niet 

lukken, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de 

penningmeester voor een betalingsregeling of uitstel van betaling. 
Mail penningmeester: juliusrypkema@hotmail.com  

  
En tenslotte…wil het  bestuur iedereen heel veel sterkte en gezondheid 

toewensen en pas op uzelf en anderen!! 

 
Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2020 (onder 

voorbehoud) 

Dag dag maand Activiteit 
Woensdag 10 Juni Keuring KFPS (buitenterrein) 

Zondag  14 Juni Tuigconcours of Oorsprong-leden-evenement 

Zaterdag 11 Juli Marathon Sint Nicolaasga 

Donderdag 27 Augustus Voorkeuring fokdag Blauwhuis (buitenterrein) 

Zaterdag 7 November KFPS Horses2fly dressuurcompetitie 

Zondag 8 November KFPS Horses2fly dressuurcompetitie  

Zondag 15 November KFPS Horses2fly mencompetitie 

Zaterdag 21 November Friesian Talent Cup 

Zondag 22 November Friesian Talent Cup 

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

Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl  
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