
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 

Coronavirus, update maatregelen vanaf 28-11-2021 
 
Helaas zijn wij genoodzaakt om de Corona-maatregelen aan te scherpen, dit na de persconferentie 
van afgelopen vrijdag 26-11-2021. 
 
Maatregelen RV de Hofruiters èn Manege de Fruithof, geldend van 28-11-2021- t/m 19-12-2021: 

• Paardrijlessen in groepsverband die na 17:00 uur plaatsvinden worden gecanceld.  

Hieronder een tabel met groepslessen die doorgaan, let op de gewijzigde starttijden. 

 

Manegeles Manegeles, gewijzigde 
starttijd 

Instructie 

Maandag 16:30-17:30 u Maandag 16:00-17:00 u Sanna van Brakel 

Dinsdag 16:30-17:30 u Dinsdag 16:00-17:00 u Denise Fonteijn 

Woensdag 13:30-14:30 u Blijft hetzelfde Denise Fonteijn 

Woensdag 14:30-15:30 u Blijft hetzelfde Denise Fonteijn 

Woensdag 16:30-17:30 u Woensdag 15:30-16:30 u Lonneke Schaars 

Donderdag 16:30-17:30 u Donderdag 16:00-17:00 u Sanna van Brakel 

Vrijdag 16:30-17:30 u Vrijdag 16:00-17:00 u Elcke Tienstra 

Zaterdag, alle 
groepslessen 

Blijven hetzelfde Sylvia Hut, Maaike van 
Schijndel, Daphne Nijenhuis 

 

Inhalen gemiste lessen 

• Mocht je door de gewijzigde starttijd (zoals hierboven in de middelste tabel 
staat aangegeven) niet in de gelegenheid zijn de manegeles te volgen, en je je 
uiterlijk 24 uur van tevoren hebt afgemeld, mag je deze op een later te bepalen 
datum/tijdstip inhalen. 

• Alle gemiste lessen periode 28/11 tot 19/12 (voor manegelessen die na 17:00 u 
starten) kunnen worden ingehaald op een nader vast te stellen datum/tijdstip, 
communicatie hierover volgt.  

• Gemiste lessen mogen niet in de periode 28/11 tot 19/12 worden ingehaald. 

• Alle inhaallessen die eerder zijn gepland in de periode 28/11 tot 19/12 worden 
gecanceld. 

 

• Vooralsnog gaan privélessen voorlopig door zoals ze gepland zijn. Wel worden er extra 

hygiënemaatregelen genomen. Wilt u géén gebruik maken van de door u geplande 

privéles(sen), meldt dit dan z.s.m.! info@manegedefruithof.nl  

• Voor de ruiters met eigen- en/of lease-paarden is de manege gewoon toegankelijk. Wel 

vragen wij hen nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM en KNHS/FNRS te volgen en 

hygiënemaatregelen in acht te nemen. Voor eigen- en/of leaserijders volgt nog een aparte 

aankondiging. 

 
 

mailto:info@manegedefruithof.nl


Evenementen: 

• Met pijn in ons hart melden wij het cancelen van de Clubkampioenschappen voor 
Manegeruiters 2021 

• Sinterklaasfeest op 4 december gaat door! 
 

Overige maatregelen: 

• 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 17:00 u is de kantine alleen toegankelijk voor noodzakelijke vragen. Horeca sluit om 

17:00 u.  

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. 

• Let op de minimaal onderlinge afstand van 1,5 meter. 
 

Belangrijk: 

• Op de manege is het dragen van een mondkapje verplicht, dit geldt niet tijdens het 
paardrijden.  

• 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 de maatregelen aangepast worden, 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 
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