
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 

Coronavirus, update maatregelen 
geldend vanaf zaterdag 22 mei 2021 

 

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

• Dit betekent dat alle manegeruiters vanaf 22-05-2021 rijden in de les(sen) waar zij 
voor de Corona-maatregelen (vòòr 15/12) waren ingedeeld en dat dus alle 
aangepaste indelingen komen te vervallen.  

• 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). 

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

bakrand.  

• De kantine / het terras is vanaf 19/5 open tot 20 uur, volg de maatregelen op zoals 

aangegeven. 

• 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.  

• Indien Corona-gerelateerde klachten, blijf thuis! 

 
Compensatie niet-gereden lessen door de Corona-maatregelen (gelden alleen voor leden die 
vanaf 01-12-2020 ingeschreven stonden in minimaal 1 manege- en/of eigen/lease les), 
geldend per ruiter per ingeschreven les: 

- In 2020 reeds 5 inhaallessen aangeboden, dit aanbod liep tot 15-12-2020. 
- In 2021 reeds 3 inhaallessen aangeboden, deze lessen zijn tot 01-05-2022 in te halen. 

Overige inhaallessen periode vanaf 15-12-2020 (geldig tot 01-05-2022): 
1. Ruiter Manegeles tot 27 jaar = 8 inhaallessen 
2. Ruiter Manegeles 27 jaar en ouder = 10 inhaallessen + workshop* 
3. Ruiter Eigen/Lease les = 5 inhaallessen + workshop* 
* hier komen wij later op terug 

 
Het plannen van een inhaalles: aan de bar van de manege of telefonisch 026-4722902. 
Inhalen is op basis van beschikbaarheid, niet om te zetten in privélessen of geld en vervalt bij 
opzegging lidmaatschap.  
Vanaf dinsdag 25 mei (maandag is het 2e Pinksterdag en is de manege gesloten) beginnen wij 
met het uitdelen van stempelkaarten voor degene die recht hebben op de inhaallessen. 
Deze stempelkaarten dienen te worden afgetekend bij inhalen van een les, dus wees er 
zuinig op.  
 



 

Even wat huishoudelijke mededelingen ter herinnering: 

• Het parkeerterrein op de manege is geen racebaan. Het harde rijden en slippen 
in/door het grint kan ervoor zorgen dat paarden/pony’s in o.a. de grote bak hiervan 
schrikken met alle gevolgen van dien.  

• Draag zorg voor harnachement! Gebruik eigen harnachement is verboden voor op 
manegepaarden en -pony’s. 

• Vergeet, naast het poetsen, niet om alle 4 de hoeven van het paard of de pony uit te 
krabben. Vraag hulp als dit niet lukt! 

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

en pony’s. Afmelden alleen aan de bar van de manege of telefonisch: 026-4722902 

(eventueel voicemail inspreken). Indien er uiterlijk 24-uur voor aanvang les is 

afgemeld, mag de betreffende ruiter deze les op een later te bepalen tijdstip inhalen.  

• RV de Hofruiters: www.dehofruiters.nl - info@dehofruiters.nl  

• Manege de Fruithof: www.manegedefruithof.nl - info@manegedefruithof.nl  

 

FNRS/KNHS: www.fnrs.nl of www.knhs.nl  
Gemeente Overbetuwe: www.overbetuwe.nl  
RIVM: www.rivm.nl  
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl 
 
Mocht de situatie rondom Corona veranderen waardoor dit invloed heeft op de 

groepslessen, dan communiceren wij dit zo spoedig mogelijk.  

 

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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