CORONA UPDATE MANEGE DE OORSPRONG
De avondlockdown is nog steeds van kracht, maar toch is er in overleg met de
gemeente De Fryske Marren weer wat meer ruimte voor het uitoefenen van onze
geliefde paardensport mogelijk.
De gemeente deelt de mening dat het trainen van paarden en pony’s altijd door
moet kunnen gaan omwille het welzijn van onze viervoeters.
En als het nodig is voor de veiligheid van de ruiter, amazone en/of menner dan
mag dit ook onder begeleiding in de manege.
Wat betekend dit voor manege De Oorsprong?
Ruiters/amazones
Alle ruiters en amazones mogen vanaf maandag 10 januari 2022 weer van start
op de tijden en groepen, waarin ze voor de avondlockdown waren ingedeeld.
(zie bijlage mail voor de actuele groepsindeling).
Dit mag in de manege en ook na 17.00 uur!
Vanaf de bakrand mag begeleiding gegeven worden door de
instructrice/instructeur)
Wij vragen alle ruiters en amazones wel hun medewerking aan het volgende
- mondkapje verplicht voor en na het rijden
- zoveel mogelijk 1,5 m afstand houden, ook tijdens het rijden
- geen groepsvorming
- geen toeschouwers
- houd je verblijf in de manege zo kort mogelijk!
Menners:
Na de hengstenkeuring is het plan om de mengroepen ook weer op te starten,
mits de dan geldende corona maatregelen dit toe laten.
Het bestuur wacht de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 nog even af en
zal hier dan weer over communiceren.
Beginnerscursisten
Allereerst willen wij alle cursisten feliciteren met het behalen van het theorie
gedeelte van de beginnerscursus!!
Na de hengstenkeuring is ook hier het plan om het praktijk gedeelte van deze
cursus op te starten. Echter ook hiervoor wachten wij de persconferentie eerst af.

De volgende basisregels blijven van kracht voor iedereen:


Alleen toegang tot manege met geldig CTB
CTB is een vaccinatiebewijs; of een herstelbewijs; of een negatieve
testuitslag via testen voor toegang.

Leden moeten 1 van deze 3 mogelijkheden kunnen tonen via de Corona Check







Mondkapje verplicht in de manege
Geen toeschouwers toegestaan tijdens trainingen
Kantine blijft gesloten
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.

Betrouwbare paarden gevraagd!
De cursistengroep beschikt dit jaar helaas nog niet zelf over genoeg betrouwbare
menpaarden.
Daarom een oproep aan al onze leden, wie wil zijn/haar paard beschikbaar
stellen voor de beginnerscursus op vrijdagavond?
In totaal zijn er 4 paarden nodig en de cursus start om 20.00 uur.
Aanmelden of info, graag contact opnemen met Brechtje van der Weij
mail: B.gras-vanderweij@aeres.nl

Wintercompetitie
De competities zijn voor de maand januari voorlopig afgelast.
De persconferentie van 14 januari is leidend voor het eventueel weer opstarten.

Vermijd de piekuren in de manege..
Mede doordat de amazones en ruiters vanaf maandag weer in de binnenbak
onder begeleiding gaan rijden, verwachten wij weer meer drukte in de manege.
In het belang om de manege open te mogen houden, een vriendelijk verzoek aan
al onze leden, die de manege vrij willen gebruiken; probeer zoveel mogelijk de
piekuren te vermijden.
Piekuren zijn vooral tijdens de onderstaande uren en begin van de middag.
Overzicht instructiegroepen winterseizoen
Dag
Kleine bak
Grote bak
Maandag
17.45-21.00 uur
18.30-21.00 uur
Dinsdag
9.30-10.15 uur
18.15 – 20.30 uur
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Vrij
Vrij
16.00-18.00 uur

Zaterdag/zondag Vrij

Vrij
Vrij
vrij
Vrij

Activiteitenkalender manege PSV de Oorsprong 2022
Dag

dag maand

Zaterdag
Zaterdagmorgen
Zaterdagmiddag

8 Januari
22 Januari
22 Januari

Zaterdagmiddag
Woensdag
woensdag
woensdag

29 Januari
2 Februari
9 Februari
16 Februari

Woensdag
Zaterdagmorgen

19 Februari
23 Februari

Activiteit
Groep A mencompetitie vanaf 13.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
Dressuurcompetitie onder het zadel vanaf 8.30 uur
Groep B mencompetitie vanaf 13.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
Kegelbaan competitie vanaf 12.30 uur
(beide bakken tot 17.00 uur gereserveerd)
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

Bezoek ook voor meer informatie onze website: www.psvdeoorsprong.nl
Email Secretariaat : secretariaat@psvdeoorsprong.nl

Zodra er weer wijzigingen zijn betreffende de huidige
pandemie en de paardensport dan melden wij dit z.sm.

