
 
 

 

 

 

 

CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG 
Vorige week werden tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De 

Jonge enkele lichte versoepelingen van de huidige coronamaatregelen 

aangekondigd. Voor de sport geldt dat jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar 

weer mogen buitensporten in teamverband op de sportaccommodatie. Dit 

betekent voor de paardensport dat er vanaf 3 maart weer groepslessen in de 

buitenrijbaan gegeven mogen worden aan ruiters t/m 26 jaar.  

 

Voor alle ruiters t/m 26 jaar zijn er geen beperkingen, zij hoeven tijdens het sporten 

onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten 

paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles.  

 

Momenteel zijn wij via de rijles app groepen aan het inventariseren welke leden 

van 18 t/m 26 jaar hier belang bij hebben, zodat ook zij vanaf volgende week 

weer met de rijlessen starten kunnen. 

Degene die nog niet gereageerd heeft en voldoet aan de criteria kan zich nog 

melden bij het secretariaat. 

 

Wat blijft onveranderd? 

Tijdens het paardrijden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor 

en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht. 

Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 

personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn 

toegestaan. Privélessen zijn buiten toegestaan voor alle leeftijden.  

De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing: 

 Na afloop van het paardrijden, de les, training of buitenrit geldt, voor    

iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte 

van 2 personen. 

 Publiek is niet toegestaan. 

 Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging. 

 Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen. 

Voor menners geldt nog steeds:  

Een men duo mag alleen samen op de kar en zonder mondkapje, mits deze uit 

dezelfde huishouding komen. Zo niet dan moet er een mondkapjes gedragen 

worden. 

Verder blijven de reeds bekende corona maatregelen natuurlijk ook van kracht. 

 



 

 

 

Pony meten? 

Dit jaar komt de ponymeter niet in de manege! 

Normaal gesproken laat je je pony meten door een ponymeter tussen 1 januari en 

1 april (tot en met het 8e levensjaar). Daarvoor nodigden wij in onze manege 

altijd een ponymeter uit. Maar nu er geen wedstrijden zijn, kan het meten van je 

pony ook even wachten. Je pony moet voordat je weer op wedstrijd gaat 

gemeten worden en deze meting moet bijgeschreven zijn in het paspoort. Om dit 

te overleggen kun je altijd contact opnemen met een ponymeter, deze kun je 

vinden in Mijn KNHS. De contact gegevens van de ponymeter die altijd bij onze 

vereniging komt kun je ook opvragen bij Gea Woudstra. 

Mail : fam.m.woudstra@hetnet.nl 

 

Onderlinge dressuurproeven t/m 26 jaar toegestaan 

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd ook 

duidelijk dat vanaf 3 maart voor de jongvolwassenen t/m 26 jaar  ook weer buiten 

onderlinge dressuurproeven en parcoursen op de eigen vereniging of manege 

georganiseerd mogen worden. En deze tellen ook voor winst- en promotiepunten.  

Hier zijn echter wel strikte bepalingen aan verbonden en de dressuurcommissie is 

dit nu aan het inventariseren. Ook moet de gemeente Fryske Marren hiervoor nog 

toestemming geven. Zodra er meer bekend is, wordt dit via de Oorsprong 

nieuwsbrief gecommuniceerd. 
 

Contributie 2021. 
Volgende 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  

 

Paasvrij 

2e paasdag  (maandag 5 april) zijn er geen rijlessen. 

 

En dan nog even dit….. 

Zoals misschien bekend, zijn er plannen om ons wedstrijdveld achter de manege 

te betrekken bij de plannen voor een nieuw voetbalcomplex. Het bestuur van PSV 

de Oorsprong heeft overleg gehad met de plannenmakers en daarbij duidelijk 

aangegeven dat de manege dit veld in gebruik wil blijven houden en absoluut 

niet content is met de hele gang van zaken. Mocht er weer meer bekend zijn, 

dan wordt dit gemeld  in de volgende nieuwsbrief. 

 
Overzicht lessen tijdens de corona 

Dag Buitenbak  

Maandag 16.00-17.30 Jeugd t/m 18 jaar 

Dinsdag vrij  

Woensdag vrij  

Donderdag Vrij  

Vrijdag 16.00-17.30 uur 

bixieles 

Jeugd t/m 13 jaar 

Zaterdag/zondag Vrij   
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