
Belangrijk bericht voor alle Hofruiterleden! 

               Coronavirus, update 19-12-2021 

 
Beste Hofruiterleden, 
 
Met deze email wil het Bestuur van de Hofruiters en Henk & Christel Berghuis van 
Manege de Fruithof jullie informeren over de gevolgen die de Corona maatregelen heeft 
voor het paardrijden op de manege. 

 

Sinds de laatste corona maatregel waren alle lessen na 17:00 uur niet meer toegestaan. 
Met ingang van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 14 januari 2022 moeten 
alle binnensport accommodaties gesloten blijven. Dat betekent dat alle groepslessen niet 
doorgaan. Voor lease en eigen rijders blijft de mogelijkheid tot het rijden van hun paard 
of pony wel mogelijk. Paarden moeten namelijk dagelijks voldoende beweging krijgen 
voor hun welzijn.  
Ook het houden van evenementen is verboden. De gevolgen zijn erg groot.  
Allereerst kan je geen pony- en paardrijlessen volgen. Alle KNHS-wedstrijden en  FNRS-
proeven gaan niet door.  
Voor de niet gereden lessen zoeken wij in overleg met Henk & Christel nog een 
oplossing. De mogelijkheid daartoe hangt heel sterk af van de eisen die de overheid en 
de gemeente aan ons gaat stellen. Zodra het weer mag gaan wij weer groepslessen 
verzorgen. In elk geval houd je de geannuleerde rijlessen tot 14 januari 2022 te goed. We 
gaan zorgen dat die lessen dan in een redelijke tijd kunnen worden ingehaald. 
 
Het bestuur heeft verder besloten dat: 
- Wij de kosten die wij normaal betalen voor het gebruik van de manege blijven 
doorbetalen. 
- Onze instructeurs blijven hun salaris uitbetaald krijgen. 
 
Wat daarvoor heel belangrijk is, is dat jullie het lesgeld èn de leskaarten voor de pony-of 
paardhuur blijven betalen. Wij hopen dat jullie dit begrijpen en ondersteunen. 
 
Via de email zullen we jullie zoveel als mogelijk informeren. Mocht je email wijzigen 
geeft dit dan door aan info@dehofruiters.nl. 
 
Wij zijn te volgen op Instagram, Tiktok, YouTube en Facebook.  
 
Namens het Bestuur, Barbara, Eddy, Irma, Ger 
Namens de Fruithof, Christel en Henk 
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