
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 

Coronavirus, update maatregelen vanaf 13-11-2021 
 

Helaas zijn wij genoodzaakt om de Corona-maatregelen aan te scherpen, 
dit na de persconferentie van afgelopen vrijdag 12-11-2021. 

 

• Er is geen publiek toegestaan in de stallen/stallengang en bij de 

binnenbakken tijdens manege- & privélessen. 

• Hulp ruiter (indien nodig) bij op- en afzadelen en op- en afstappen is 

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

• Vanaf 20 uur is de kantine alleen toegankelijk voor noodzakelijke 

vragen. Horeca sluit om 20 uur.  

Het tonen van een geldige QR-code is verplicht vanaf 06-11-2021 

voor personen van 18 jaar en ouder: 

• Bij betreden manegeterrein is het tonen van een geldige QR-code 

verplicht voor personen van 18 jaar en ouder. 
Dit geldt voor ruiters groeps- en privélessen georganiseerd door 

Manege de Fruithof en RV de Hofruiters, tevens voor het overige 
publiek. Onze manege wordt gezien als een binnensport-

accommodatie. 

• Betreden manegeterrein verplicht via de kantine. Hier wordt bij 

personen van 18 jaar en ouder een geldige QR-code gescand 
door het kantinepersoneel. Bij afwezigheid kantinepersoneel, zal 

instructie Manege de Fruithof/RV de Hofruiters de geldige QR-

code scannen. 

• Indien er geen geldige QR-code kan worden getoond, wordt u / 

word je vriendelijk verzocht het manegeterrein te verlaten. 

• Voor chauffeurs ruiters die geen geldige QR-code kunnen tonen: 

u / je mag op het parkeerterrein wachten. 

• Ben je 18+ en rijdt je in de groepslessen vanaf maandag 9/11 en 

je kunt geen geldige QR-code tonen, dan vervalt het recht op een 

inhaalles.  

 

Belangrijk: 

• Indien Corona-gerelateerde klachten, blijf thuis. Wel afmelden! 

• Nies of hoest in je elleboog.  

• Maak gebruik van het aanwezige desinfectie materiaal. 



Sites met informatie over Corona-maatregelen: 

www.fnrs.nl 

www.knhs.nl 

www.rivm.nl 

www.overheid.nl  

www.overbetuwe.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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