CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG
Momenteel hebben we allemaal weer te maken met verscherpte corona
maatregelen.
Onderstaand de regels op een rij die maneges moeten hanteren.



Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht in binnenruimtes van
sportlocaties. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Ook bij een bezoek aan
het toilet of de horeca geldt een CTB-plicht.



Op sportlocaties buiten is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op het
(buiten)terras bij de sportlocatie of het sportcomplex is het
coronatoegangsbewijs wel verplicht net als bij de reguliere horeca.



Het coronatoegangsbewijs is verplicht bij wedstrijden die gehouden worden
in een binnensportlocatie. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
Voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt
dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan
trainers, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle
vrijwilligers die in functie zijn van de vereniging of wedstrijdorganisatie.



Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden, (groeps)lessen en
trainingen. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties.
Onder publiek wordt niet bedoeld: personen in functie. Denk hierbij aan
trainers, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.



Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden tijdens het sporten,
indien dat vanwege de aard van de sport niet mogelijk is.



Er geldt een verplichte sluitingstijd voor horeca van 20:00 uur, echter omdat
onze kantine niet commercieel uitgebaat wordt, hoeven wij niet om 20.00
uur dicht.
MAAR……er mag dus nog steeds wat na de les gedronken worden, echter
alles wel met mate. Ook is een vaste zitplaats verplicht tijdens het kantine
bezoek.
Verder moeten we moeten het kantine bezoek zo beperkt mogelijk
houden, dus vragen wij hierin uw medewerking.

Manege gesloten.
Komend weekend is de Talent Cup selectiedagen in onze manege. Hierdoor is de
manege het gehele weekend niet beschikbaar voor vrij-rijden.
Volgende week vrijdagavond 26 november is de kleine bak gereserveerd voor
de Flex Chair training.

Manege onderhoud..geef de mannen de ruimte..
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur wordt de bodem van
de manege gesleept.
Een heel vriendelijk verzoek van onze onderhoudsmedewerkers om tijdens dit
tijdstip de manege niet te bezoeken.

Bosgebruik
Voor de meesten leden is bekend dat er rond de bosvijver geen ruiterpad is, maar
toch zijn er een aantal ruiters/amazones die rond deze vijver door de eigenaar
van het bos zijn gesignaleerd.
Een vriendelijk doch dringend verzoek …blijf op de voor de paarden en pony’s
bestemde ruiterpaden.
In de bijlage van deze mail voor de duidelijkheid een plattegrond met daarop de
ruiterpaden aangegeven. Deze is ook altijd terug te vinden op de website.

Wall of Fame
Inmiddels hebben we al vele avonden weer in de kantine mogen zitten en is het
soms weer een beetje als vanouds gezellig, maar het kan nog gezelliger qua
aankleding.
Wij zijn nog steeds op zoek naar leuke, oude, hedendaags foto’s die paard en
pony gerelateerd zijn. Dus heb je een leuke foto, misschien ben je wel kampioen
geworden o.i.d.… het maakt niet uit wij geven deze graag een plekje op de Wall
op Fame.

Beginnerscursus mennen
Vanavond gaat de beginnerscursus mennen o.l.v. Brechtsje Gras – van der Weide
weer van start. Wij wensen iedereen heel veel succes.

Wijzigingen Oorsprong lidmaatschap
Wie in 2022 een ander lidmaatschap wenst, vragen wij dit voor 1 januari 2022 aan
het secretariaat kenbaar te maken.

Kijk nog even achterom…
Het winterseizoen brengt altijd weer veel drukte mee in de manege en in de
kantine. Maar let wel op bij het verlaten van de manege dat de poep in de beide
rijbakken, buiten en bij de inspanplek ook nog worden opgeruimd. Dit wordt door
een ieder gewaardeerd!!!

Gezellige ledenavond 27-11-2021
Helaas kunnen we door de huidige coronamaatregelen de gezellige
ledenavond welke gepland stond op 27 november niet door laten gaan.
De activiteitencommissie hoopt dit tijdens betere tijden alsnog een keer te kunnen
organiseren.

Tip van de Sint en de Kerstman
Heeft u de leuke clubkleding van PSV de Oorsprong al?
Bij Aalwina Melchers van APMK Branding zijn leuke jassen,
hoody’s , polo’s en bodywarmers verkrijgbaar.
Wie weet is dit wel het ultieme cadeau voor onder de
kerstboom of voor 5 december!!!
Zie bijlage mail voor meer info.

Noteer alvast de volgende activiteiten en evenementen!!!!
30-12-2021 Oliebollenwedstrijd (kegeltje rijden voor menners, ruiters en amazones)
26-12-2021 Kerstwandeling Sint Nicolaasga (Arrensleeën in de grote bak)
19-03-2022 Hengstenshow
09-6-2022 t/m 12-6-2022 Konag Jumbo Paardendagen
09-7-2022 Marathon Sint Nicolaasga
01-10-2022 Jubileumshow wegens 85 jarig bestaan PSV de Oorsprong

Uiteraard geldt voor alle activiteiten dat ze
alleen doorgaan als deze volgens de dan
geldende corona maatregelen ook mogelijk
zijn!
Overzicht lestijden winterseizoen
Dag

Kleine bak

Grote bak

Maandag

18.00-21.00 uur rijles

18.00-21.00 uur rijles

Dinsdag

9.30-10.15 uur rijles
19.45-20.30 uur rijles

18.15 - 19.45 uur rijles
19.45 - 20.45 tandemles

Woensdag

Zie activiteitenkalender i.v.m.
de wintercompetitie en andere
evenementen

Zie activiteitenkalender i.v.m. de
wintercompetitie en andere
evenementen

Donderdag

Vrij

Menles vanaf 17.30 uur tot 22.30 uur

vrijdag

16.00-18.15 uur rijles

Menles 9.30-10.15 uur
Jeugdmenles 18.15-19.00 uur

Zaterdag/zondag Zie activiteitenkalender i.v.m.
de wintercompetitie en andere
evenementen

Zie activiteitenkalender i.v.m. de
wintercompetitie en andere
evenementen

Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2021-2022
Dag
Zaterdag
Zondag
Woensdag

dag

maand
20 November
21 November
24 November

Vrijdagavond
26 November
Zaterdagmorgen
Zaterdagavond
Woensdag
Woensdag
Woensdag

27
27
1
8

November
November
December
December

15 December
Zaterdagmorgen
18 December
Woensdag
22 December
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

30 December
5 Januari
12 Januari
19 Januari

Zaterdagmorgen
22 Januari
Woensdag
Woensdag
woensdag
woensdag

26 Januari
2 Februari
9 Februari
16 Februari

Woensdag
19 Februari
Zaterdagmorgen
23 Februari

Activiteit
Friesian Talent Cup (manege gesloten)
Friesian Talent Cup (manege gesloten)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf
18.00 uur
Flexchair training (grote bak vanaf 19uu
gereserveerd)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30
uur
Verrassingsavond voor alle leden
Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur
Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’
middags al gereserveerd i.v.m. opbouw)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30
uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf
18.00 uur
Kegelwedstrijd (beide bakken de gehele dag
bezet)
Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur
Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’
middags al gereserveerd i.v.m. opbouw)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30
uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf
18.00 uur
Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur
Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur
Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’
middags al gereserveerd i.v.m. opbouw)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf
18.00 uur
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30
uur

Tip!! Check de activiteitenkalender ten allen tijde!
Er kunnen ook nog andere activiteiten in de manege zijn, waardoor
vrij rijden niet altijd mogelijk is.
Bezoek ook voor meer informatie onze website: www.psvdeoorsprong.nl
Email secretariaat: secretariaat@psvdeoorsprong.nl

