
Beste amazones en ruiters, 

Afgelopen week zijn we begonnen met de jeugd groepslessen. Nu hebben wij weer goed 

nieuws. Wellicht hebben jullie dit afgelopen woensdag al in de persconferentie gehoord. Er 

mogen weer sportactiviteiten voor alle leeftijden georganiseerd worden in de buitenlucht. Wel 

onder een aantal strikte voorwaarden.  

Wij zijn dan ook van plan om maandag 11 mei weer van start te gaan met de lessen. Dit 

geldt voor groepslessen jeugd en volwassenen (zowel dressuur als springen). Dit ook voor 

combinaties van buitenaf..  

 

Ook nu gelden de volgende voorwaarden/regels (let op, er is een en ander veranderd): 

Lessen dienen vanaf vrijdag 1 mei (jeugd)  en maandag 11 mei (volwassenen) 24 uur van te 

voren worden afgezegd als je niet komt rijden. Voor deze lessen gelden de gewone 

voorwaarden (inhalen binnen het kwartaal). 

De lessen die gemist zijn door de sluiting (15 maart tot en met 30 april) blijven dit hele jaar 

nog geldig.  

We gaan vanaf 11 mei alle groepslessen weer geven volgens het normale lesrooster (als er 

toch iets schuift in specifieke lessen nemen we persoonlijk contact met jullie op).  

Privélessen, starterslessen e.d.  worden op een later tijdstip opgestart, ook hier nemen we 

persoonlijk contact met jullie op.  

We zijn hard bezig met het invullen van de inhaallessen. Je kan wel al in de reguliere lessen 

je inhaalles plannen, regel dit via de mail. We proberen extra momenten/lessen te creëren 

waarop er ingehaald kan worden. We laten jullie zo snel mogelijk weten wanneer er extra 

inhaal mogelijkheden zijn. 

Wij hebben alle mogelijke maatregelen genomen om de jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 

de volwassenen op 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

De kantine is nog steeds gesloten, de toiletten zijn beperkt en in uiterste nood te gebruiken.  

In bijlage 1 de looproute/regels voor als jullie op de manege komen voor les. (Let op: hier zijn 

wijzigingen in). 

Lees voor je bezoek ook de veiligheid en hygiëne maatregelen van het NOC NSF.  

Zie bijlage 2.  

Kom zoveel mogelijk alleen. Als uw kind niet zelf kan opzadelen en opstappen, maximaal 1 

begeleider mee en geen extra broertjes of zusjes. 

Mochten er vragen zijn, neem dan, bij voorkeur via mail (info@manege-beukers.nl) contact 

met ons op.              

 

 

 

mailto:info@manege-beukers.nl


Bijlage 1: Looproute en regels: 

- Kom maximaal 15 minuten voor je les op de manege en parkeer de 

auto’s achter. Maximaal 1 begeleider mee als uw kind niet zelf kan 

opzadelen en opstappen. 

- Loop buitenom, langs de buitenbak, naar de zijdeur van de 

manege.  

- Kijk op het bord op wie je moet rijden en in welke bak (1 of 2). 

Neem, indien nodig borstels mee uit de oranje mand. 

- Je paard/pony staat nog NIET opgezadeld in de box. De spullen 

hangen voor de stal, waarmee jij je paard kunt opzadelen. 

- Op de dagen dat de jeugd rijdt, proberen we hulp in de stallen te 

vragen (als dit mogelijk is). 

- Wacht bij/in de stal op het seintje van de instructie dat je via de 

achterdeuren naar de buitenbak mag gaan. 

- Als u uw kind heeft geholpen met aansingelen/opstappen kunt u in 

de auto wachten, een rondje wandelen bij het Geestmerambacht, 

een boodschap doen of iets dergelijks, maar ga NIET met elkaar 

praten, groepjes vormen of langs de bakrand staan kijken. 

- Als de les is afgelopen, wordt er afgestapt en breng je je 

paard/pony via de ZIJDEUR terug naar zijn box, je zadelt je 

pony/paard af en legt de spullen weer voor de box. 

- Verlaat de stal via de achterdeur en ga meteen weer naar huis. 

- Het is weer mooi weer en we hebben afgelopen dagen gemerkt dat 

vele ouders op slippers komen. Dit is in de stal en bak NIET 

toegestaan! Doe a.u.b. dichte schoenen aan.  

Jullie kunnen dus wel weer jullie pony of paard borstelen. Wel vragen we 

jullie om, als je klaar bent je poetsspullen of aan je begeleider mee te 

geven, of netjes aan de kant te zetten zodat het gangpad zoveel mogelijk 

vrij blijft. Doe wel alvast je cap op en handschoenen aan bij of in de auto.  

We bedanken iedereen voor het opvolgen van deze regels en wensen 

jullie heel veel plezier! 

 

Team Manege Beukers 

 



 

 

Bijlage 2 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 

mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 

14 dagen na het laatste contact; 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon 

buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden; 

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

• douche thuis en niet op de sportlocatie; 

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen; 

• kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de 

sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 


