
 
 

 

 

 

 

Klussen, klussen en nog eens klussen.. 
Afgelopen zaterdag is er hard geklust in de manege. 

Bijna alle binnen- en buitenwanden zijn met de hoge drukspuiten 

schoongespoten. 

Alle menkarren zijn weer schoon. 

Onkruid is zoveel mogelijk verwijderd. 

Een groot aantal kapotte lichtplaten van de grote bak zijn vernieuwd (en de rest 

wordt ook nog vernieuwd, mits het weer mee blijft werken) 

En vele andere reparatieklussen.. 

 

Als grote project wordt de kantine drastisch aangepakt. 

De kantine is inmiddels geruimd en alles is geschuurd, maar voor de verfklus 

hebben wij de komend week nog heel veel hulp nodig.  

 

Wie o wie wil mee helpen?  
Moeders, vaders, partners, pakes en en beppes, ook die zijn welkom om te 

helpen… 

 

Voor aankomende maandag/dinsdag zoeken wij: 

*  schoonmakers. Dit houdt in, het geschuurde hout vetvrij maken, muren 

schoonmaken en de vloer goed stofzuigen.  

*  Afplakkers. Alle ramen en ramen deuren van de kantine moeten afgeplakt 

worden. (betreft alleen ramen die op de binnenbak uitkijken)  

Vloer afdekken. 

 

Voor aankomende woensdag t/m zaterdag (liefst overdag) zoeken wij: 

* Schilders.  (deuren, deurkozijnen, raamkozijnen en als laatste sausen van de 

wanden.) 

  

Zodra de verfklus klaar is, zoeken wij wederom schoonmaaksters om de kantine 

voor de start van het wedstrijdseizoen (3-10-2020) weer helemaal spik en span te  

maken. 

Alle aanmeldingen graag bij het secretariaat secretariaat@psvdeoorsprong.nl 

 

Jaarvergadering 2020 
Op vrijdagavond 2 oktober 2020  staat de jaarlijkse najaarsvergadering gepland. 

Aangezien de kantine niet voldoet aan de corona-eisen van 1,5 meter en 

maximaal 50 personen, wijken wij dit jaar uit naar Unitas (Joke Wester). 

De uitnodiging voor deze najaarsvergadering wordt komende week per mail naar 

alle leden gestuurd. 

 

mailto:secretariaat@psvdeoorsprong.nl


 

Start menlessen  
Dinsdag 6 oktober start het menseizoen 2020 met de tandemles. 

Donderdag 8 oktober en vrijdag 9 oktober starten de “normale” menlessen. 

 

Corona 
Helaas hebben wij allen nog steeds te maken met het corona virus en daarom zal 

het komende winterseizoen programma dan ook heel anders er uit zien dan 

andere jaren. 

Standaard blijft de anderhalve meter. Dit zal vooral in de kantine een uitdagende 

uitwerking hebben.  

Vooralsnog mogen we nog steeds de paardensport actief uitoefenen in 

groepsverband en gaat daarom alle menlessen en onderlinge wedstrijden wel 

per begin oktober van start. 

 

Wel willen wij u als lid nogmaals wijzen op de onderstaande regels.  

o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

o Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 

o Vermijd drukte. 

o Was vaak je handen.  

In de toiletten en in de kantine zijn de nodige hygiëne maatregelen getroffen, 

tevens wordt er vaker schoongemaakt. 

 

 

 

Oefenparcours zaterdag 10 oktober 2020 

Voor de springliefhebbers wordt er op zaterdagmiddag 10 oktober een 

oefenparcours georganiseerd. Onder leiding van Gerrit Jan Olde Agterhuis wordt 

eerst een oefenronde gesprongen met tips en aanwijzingen. Daarna het parcours 

met een beoordeling en protocol van Gerrit Jan. Ook is er de mogelijkheid voor 

Bixie springen. Deelname is alleen voor les rijdende en manege leden van PSV De 

Oorsprong. 

Opgave:     a.homma1@kpnplanet.nl 

Kosten :    €5,- 

Tijdstip:    vanaf 13.30 uur 

Bij opgave graag vermelden welke klasse of hoogte je wilt springen. 

 

Tuigmiddag zondag 11 oktober 2020 

Voor de menners en tuigliefhebbers is er op zondagmiddag 11 oktober een 

onderlinge tuigwedstrijd in de manege. Er zijn verschillende rubrieken voor de 

recreatieve menner en de wedstrijd menners. Daarnaast wordt een rubriek 

bestgaand menpaard verreden en is er tuigen onder het zadel. In de bijlage staat 

alle info en de opgave.  

Deelname is alleen voor les rijdende en manege leden van PSV De Oorsprong. 

Opgave voor 1oktober 2020 

Graag bijgaand  opgave formulier mailen naar fam.m.woudstra@hetnet.nl  

Kosten  :  €5,- 

Tijdstip :  vanaf 13.30 uur. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
mailto:a.homma1@kpnplanet.nl
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Activiteitenkalender in en om manege PSV de Oorsprong 2020-2021  

 

Dag dag maand Activiteit 
Zaterdagmorgen 3 Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Donderdag 6 Oktober Start menlessen 

Woensdag 7 Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 10 Oktober Oefen springparcours (beide bakken s’middags bezet) 

Zondag 11  Oktober Tuigmiddag (beide bakken s’middags bezet) 

Woensdag 14 Oktober Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 21 Oktober  Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 
28 Oktober 

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

Zaterdagmorgen 31 Oktober Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 4 November Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdag 7 November KFPS Horses2fly dressuurcompetitie 

Zondag 8 November KFPS Horses2fly dressuurcompetitie  

Woensdag 11 November Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Zondag 15 November KFPS Horses2fly mencompetitie 

Woensdag 18 November  Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Zaterdag  21 November Friesian Talent Cup 

Zondag 22 November Friesian Talent Cup  

Woensdag 
25 November  

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

Zaterdagmorgen 28 November Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 2 December  Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Woensdag 9 December Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 16 December Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 
23 December 

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

Woensdag 6 Januari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 13 Januari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 
20 Januari 

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

Zaterdagmorgen  23 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

Woensdag 27 Januari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Woensdag 3 Februari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 10 Februari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 
17 Februari  

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

Woensdag 20 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 18.00 uur 

Zaterdagmorgen 24 Februari Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Overzicht lestijden winterseizoen  

Dag Kleine bak Grote bak 

Maandag 17.45-21.00 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 17.30-18.30 uur 

Oefenen 16- tal 18.45-19.45 uur  

(alleen oneven weeknummers) 

Menles 20.00-22.00 

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 

http://www.psvdeoorsprong.nl/
mailto:secretariaat@psvdeoorsprong.nl

