
 
 

 

 

 

CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG 
 

Helaas hebben de huidige coronaregels ook consequenties voor de 

paardensport. Daarom hierbij de regels die voorlopig de komende 3 weken 

tijdens de avondlockdown  in onze manege van toepassing zijn.  

 

 

Het verzorgen en individueel rijden van paarden moet altijd doorgaan omwille 

van het welzijn van de paarden. Indien nodig voor de veiligheid van de ruiter 

mag dit onder begeleiding. Publiek is hierbij niet toegestaan. 

Paardensportaccommodaties moeten daarom na 17:00 uur aangepast open 

blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging van paarden. 

 

Dit betekent dus dat wij nog steeds open mogen blijven na 17.00 

uur, echter alleen voor vrij rijden, dus geen lessen en wedstrijden na 

17.00 uur!! 
 

Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen, lessen en wedstrijden. 

 

Voor iedereen vanaf 18 jaar is het verplicht om binnen en buiten 1,5 meter 

afstand te houden. Voor binnensportlocaties geldt daarnaast een geldig 

coronatoegangsbewijs. Bij verplaatsen te voet binnen een locatie waar een 

coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. 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 en sportkantines van 17:00 uur in 

de avond tot 5:00 uur in de ochtend. Tijdens de openingstijden is een CTB en 

een vaste zitplaats verplicht. Dit geldt voor horeca binnen en buiten. Bij 

verplaatsen binnen een binnen locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt 

is het dragen van een mondkapje verplicht. Na 17:00 uur is afhalen wel 

mogelijk. Voor afhalen geldt een mondkapjesplicht. 

 

Evenementen, niet zijnde sportwedstrijden, kunnen plaatsvinden tot 17.00 uur 

met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Bij verplaatsen binnen 

een binnen locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van 

een mondkapje verplicht. 

   

 

 

 

 



 

Nogmaals de basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 

 Houd 1,5 meter afstand. 

 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al 

gevaccineerd bent. 

 

 

Belangrijk…. 

 
Lessen tijdens de avondlockdown 

 
De lessen en competities worden voor de komende week  (29-11-2021 

t/m 3-11-2021) allemaal afgelast.  
 

Deze week gaan de commissies, de instructie en het bestuur hun beraden over 

de mogelijkheden qua lessen en competities tijdens deze avondlockdown.  

Als hierover meer duidelijkheid is, zal dit zo spoedig mogelijk aan de leden worden 

gecommuniceerd. 

 

 

De mencommissie heeft al aangegeven hun competitie tijdens de 

avondlockdown naar de zaterdagmiddag te verplaatsen.  

Zie activiteitenkalender. 

 

De komende 3 zaterdagen is de manege op zaterdagmiddag (12 tot 

17 uur)  niet beschikbaar voor vrij-rijden i.v.m. de mencompetitie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2021-2022  

 
Dag dag maand Activiteit 

Zaterdag 4 December Groep A mencompetitie vanaf 13.30 uur 

Zaterdag 11 December Groep B mencompetitie vanaf 13.30 uur 

Zaterdagmorgen 

18  December 

Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 

uur 

Zaterdagmiddag 18 December Kegelbaan competitie 

Woensdag 

22  December  

Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 

18.00 uur 

Donderdag 

30  December 

Oliebollen kegelwedstrijd (beide bakken de 

gehele dag bezet) 

Woensdag  5 Januari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 12  Januari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

Woensdag 

19 Januari 

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ 

middags al gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Zaterdagmorgen  

22 Januari 

Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 

uur 

Woensdag 

26 Januari 

Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 

18.00 uur 

Woensdag 2 Februari Groep A mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 9 Februari Groep B mencompetitie vanaf 18.00 uur 

woensdag 

16 Februari  

Kegelbaan competitie (grote bak vanaf s’ 

middags al gereserveerd i.v.m. opbouw) 

Woensdag 

19 Februari 

Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 

18.00 uur 

Zaterdagmorgen 

23 Februari 

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  

 

 

 


