
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 
 

Coronavirus, update maatregelen 
n.a.v. persconferentie Rutte dinsdag 23-02-2021. 

 

Periode 8 maart t/m 13 maart 2021: 

Afgelopen weekend hebben we tijdelijke verlichting aan de rand van de buitenbak geplaatst, 

dus starten we vanaf 8 maart 2021 met de groepslessen voor ruiters tot 27 jaar, tot uiterlijk 

20.15 uur. 

Onderbouwing:  

- Groepslessen in de binnenbak zijn niet toegestaan, dus we gaan op buitenrit of rijden in de 

buitenbak. 

- We zijn dus afhankelijk van de weersomstandigheden. Zolang het weer acceptabel genoeg 

is, gaan we rijden. Zo niet, melden wij dit aan de betreffende ruiters. 

- Avondklok geldt vanaf 21.00 uur. 

- Mensen van 27 jaar en ouder mogen niet in groepsverband sporten.  

Belangrijk: 

• Manegelessen na 20.30 uur gaan op dit moment niet door. 

• Alle manegeruiters tot 27 jaar die in manegelessen rijden met starttijd 20.30 uur, 

worden verdeeld in 1 van de andere lessen. Zij zijn/worden geïnformeerd.  

• Manegelessen die om 19.30 uur beginnen, stoppen om 20.15 uur (zodat ruiter en 

instructie allen vòòr aanvang avondklok thuis kunnen zijn). 

• Manegeruiters van 27 jaar en ouder mogen niet rijden.  

• Eventuele inhaallessen Corona-periode worden nog niet gepland, hier komen wij 

later op terug. 

• Wanneer een les door omstandigheden moet worden gecanceld, informeren wij de 

betreffende ruiters z.s.m.  

Op de volgende sites kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent de ontwikkelingen en 

maatregelen rondom het Coronavirus. Wij willen middels deze brief nogmaals 

benadrukken dat wij doen wat we kunnen. Wij kennen ook de verhalen van andere 

verenigingen die wel rijlessen aanbieden of anderszins. Dit kan per veiligheidsregio 

verschillend zijn. Arnhem heeft te maken met Veiligheidsregio Midden en wij met Zuid. 

Daarnaast zijn er wellicht collega’s die minder nauwgezet met de maatregelen omgaan, 

hierover hebben wij geen oordeel. Wij doen wat wij kunnen en mogen. 

 

 

 



 

 

FNRS/KNHS: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport  
Gemeente 
Overbetuwe:https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Informatie_over_het_coronavirus/Infor
matie_over_sport_vrije_tijd_en_horeca  
RIVM: www.rivm.nl  
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 
 
Pas goed op jezelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Rijvereniging de Hofruiters 

Manege de Fruithof te Heteren 

info@dehofruiters.nl – info@manegedefruithof.nl  
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