
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 
 

Coronavirus, update maatregelen 
geldend vanaf 28 april 2021 

 
Onderbouwing: 
 

• Wij mogen manegelessen geven aan ruiters in de buitenbak of als buitenrit. 

• Manegeruiters van 27 jaar en ouder mogen in groepen rijden van maximaal 4 

personen. Dit betekent dat de lessen zijn opgesplitst, dit blijft zo tot nader bericht.  

• De avondklok is gecanceld, dit betekent dat de start- en eindtijden van vòòr ingang 

avondklok worden aangehouden. 

• Per les per ruiter mogen er 3 inhaallessen van de lockdown-periode worden gepland.  

Dit is een 1e stap, wij komen later terug betreft de volgende stap. Het plannen van 

een inhaalles: aan de bar van de manege of telefonisch 026-4722902. 

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

betreffende ruiters z.s.m.  

Belangrijk: 

• Buitenbak of buitenrit, denk aan gepaste kleding. 

• Vanaf 13 jaar mondkapje verplicht (niet tijdens paardrijden). 

• Ruiters hebben aan 20 minuten opzadelen en poetsen genoeg, niet eerder komen! 

• Na de les niet langer blijven hangen dan nodig is (na verzorging pony/paard, 

opruimen harnachement). 

• Tijdens de manegelessen is er geen publiek toegestaan op stal/stallengang en aan de 

bakrand. De kantine is gesloten (horeca bij sportgelegenheden mogen nog niet 

open).  

• Hulp ruiter (indien nodig) bij op- en afzadelen en op- en afstappen: 1 extra persoon 

per ruiter toegestaan. Na hulp z.s.m. de stallen/stallengang verlaten.  

• Ouders/verzorgers e.d. die ruiters brengen en/of hulp bieden, worden verzocht 

buiten het stalgebied en de rijbanen-bak te blijven. Gevraagd wordt om zoveel als 

mogelijk niet op het parkeerterrein te blijven wachten.  

• Indien Corona-gerelateerde klachten, blijf thuis! 

Niet aanwezig? Het is belangrijk dat je je afmeldt, i.v.m. de indeling van de paarden en 

pony’s. Graag op tijd (=24 uur van tevoren). Bel naar de manege 026-4722902. 

 

 



 

 

 

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

maatregelen rondom het Coronavirus. Wij willen met 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 Gelderland-Midden en wij met Gelderland- 

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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