CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG
Vanaf deze week (19 mei) zijn er weer vele versoepelingen in de sport
opgenomen.
Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen dat er binnen paard
gereden en les gegeven mag worden in groepen van maximaal twee personen
op 1,5 meter afstand. Voor jeugd t/m 17 jaar gelden hier geen beperkingen.
Dit is natuurlijk fantastisch nieuws en wij hopen dat er gauw nog meer
versoepelingen mogelijk worden, zodat iedereen weer binnen les kan volgen.
Zolang zullen wij toch de rijlessen buiten moeten voortzetten voor onze leden
boven de 17 jaar.
Buiten mogen groepslessen gegeven worden aan jeugd, jongeren en
jongvolwassenen t/m 26 jaar. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5
meter afstand te houden. Buitenritten in groepen zijn ook toegestaan.
Voor iedereen boven de 27 jaar geldt het volgende:
Er mogen buiten groepslessen en buitenritten gegeven worden aan volwassenen
vanaf 27 jaar op 1,5 meter afstand met een maximum van 30 personen.
De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:




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.

Op dinsdag 1 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke
verdere versoepelingen vanaf 8 juni.

Ter herinnering …Proevendag Z-ruiters en menners 29 mei 2021
Op zaterdag 29 mei organiseert de men- en activiteitencommissie een onderlinge
proevendag voor de Z-ruiters en menners op het buitenterrein van onze manege.
De dag wordt gestart met de Z-ruiters en de menners met startpas en s ’middags
voor de menners zonder startpas.
Helaas is ook hier geen publiek toegestaan…

Proevendag PSV de Oorsprong
Op zondag 6 juni organiseert de wedstrijdcommissie een proevendag in de
klassen BB t/m M2. Dit is voor startpashouders en mensen zonder startpas die eens
een BB (impuls) proef voor de jury willen rijden.
In de klasse BB kun je ook twee proeven rijden. De proeven zullen officieel via de
KNHS zijn, dus voor winstpunten. In de klasse BB worden geen officiële winstpunten
geregistreerd.
We houden het meetmoment nog onderling, maar wel voor alle leeftijden (dus
pony's en paarden). Dit mag volgens de versoepelingen van de KNHS. Deelname
vanuit andere verenigingen kan deze keer nog niet, omdat de
wedstrijdcommissaris dan niet twee proeven kunnen aanbieden.
De proeven zullen verreden worden in de buitenbak. Losrijden in de binnenbak.
Graag niet meer dan 1 hulp/begeleider mee i.v.m. de Coronaregels.
Er wordt momenteel hard nagedacht om een goed "juryhokje" te regelen, wat
minder eng geworden zal worden door de paarden en pony's.
Inschrijving via MijnKNHS. Startgeld 7,50 per proef, mogelijkheid tot het rijden van 2
proeven.
Voor BB kun je een gratis startpas aanvragen via de KNHS, je moet dan wel lid zijn
van de KNHS. Je kunt door middel van deze gratis startpas ook op andere locaties
inschrijven voor BB.
Inschrijvingen voor BB kunnen ook via het wedstrijdsecretariaat:
paarden.oorsprong@gmail.com
Voor verdere vragen, zie vraagprogramma MijnKNHS of neem even contact op
via de mail: iris.seefat@gmail.com

Marathon Sint Nicolaasga wederom afgelast.
Helaas kan ook dit jaar geen marathon spektakel georganiseerd worden in en om
de manege. De marathoncommissie hoopt volgend jaar op betere tijden.

Jeugdmenners gezocht.
Omdat door de corona deze winter geen menlessen mochten worden gegeven,
willen wij deze zomer, bij genoeg deelname, dit weer oppakken.
Wie interesse heeft kan zich opgeven bij het secretariaat.
secretariaat@psvdeoorsprong.nl
Overzicht rijlessen tijdens de corona
Dag
Maandag

17.00-20.45 uur

Dinsdag

09.30-11.00 uur
17.30-20.30 uur

Woensdag

vrij

Donderdag

20.00-20.45 uur

Vrijdag

16.00-17.30 uur

Zaterdag/zondag Vrij

