
 

 

 

 

Beste ruiters, amazones, ouders en verzorgers, 

 

Zoals in de eerder verzonden mail gaan we vanaf dinsdag 19 mei weer starten met de groepslessen. 

We zijn super blij, wat eerst niet mocht mag nu wel.  

In goed overleg met de gemeente hebben we groen licht gekregen om toch 1 ouder mee te laten 

komen ter begeleiding van hun kind tijdens het verblijf op de manege. Ook mogen ouders in hun 

auto blijven wachten op de parkeerplaats tijdens de lessen. Met goed en gezond verstand hopen 

we met elkaar te kunnen genieten van onze geweldige sport. 

Wij willen jullie in deze brief meenemen in de routing op de manege en wijzen op de 

aandachtspunten. 

De route zal als volgt zijn: 

 Ruiters mogen maximaal 20 minuten voor aanvang van de lessen het terrein betreden, het 

poetsen en verzorgen van de pony’s en paarden mag hier niet onder lijden en zal dus consequent, 

maar iets sneller moeten gebeuren. 

Je rijdt het terrein op met auto of fiets en parkeert deze op het parkeerterrein of in de 

fietsenstalling. 

      Vervolgens loop je buitenom naar de zijkant van de manege (per kind 1 ouder, indien 

noodzakelijk) Let op 1,5 mtr. afstand! 

 Bij de ingang desinfecteer je zo nodig je handen maar draag je zoveel mogelijk 

handschoentjes, dit geldt dus ook voor de ouder/begeleider die mee komt. Liefst deze 

handschoentjes van thuis meebrengen. Indien je geen latex handschoentjes thuis hebt, dan hebben 

wij er wel enkele. 

 Vervolgens ga je naar binnen. In de gangen en stallen hou je rekening met elkaar en denk je 

aan de 1,5 mtr. afstand. 

 Achter het raam van de kantine staat een scherm met daarop de lesindeling. Let ook hierbij 

op de 1,5 mtr. afstand van elkaar. Daarna ga je naar de desbetreffende gang waar je pony of paard 

staat. 

 In de zadelkamers is maximaal 1 persoon  toegestaan, is er dus al iemand in de zadelkamer 

aanwezig dan wacht je op gepast afstand totdat deze klaar is. Laat de zadelkamer wel netjes achter 

en ga zorgvuldig met de zadels en hoofdstellen  om.  

 Je hangt het tuig voor de stal en gaat je pony of paard poetsen. Er zijn stalhulpen aanwezig 

om waar nodig te helpen maar ouder/begeleider zullen zelf zoveel mogelijk moeten doen. Wij 

zadelen zelf uiteraard nog steeds bepaalde pony’s en paarden op. En bij sommige lessen zullen wij de 

pony’s zadelen.  



  

 

Als je klaar bent met opzadelen blijf je bij je pony/paard staan totdat je door een 

medewerker de rijbaan in wordt geroepen. Denk hierbij weer aan het afstand houden van elkaar. 

 In de rijbaan aangekomen ga je met je pony of paard op de A-C-lijn staan en houdt ook hier 

afstand van elkaar, de rijbaan is hier groot genoeg voor.  

 Daarna zal de instructeur jullie mee naar de buiten rijbaan begeleiden om vervolgens te 

starten met de les. 

 Als de les is afgelopen, zal de instructeur de groep weer begeleiden naar de binnen rijbaan, 

waar er pony’s en paarden overgenomen kunnen worden door de volgende groep. Je geeft een pony 

of paard als volgt af aan de volgende ruiter. Afstappen, aan de linkerkant van je pony’s gaan staan en 

met gestrekte arm een teugel vasthouden, de nieuwe ruiter zal de pony of het paard aan de 

rechterkant benaderen en zo de andere teugel vastpakken. Vervolgens kan de ruiter die gereden 

heeft rustig vertrekken en via de hoefslag de rijbaan verlaten. 

 Blijf na het rijden niet “hangen” op de manege, maar ga meteen weer naar huis. Zorg dat de 

spullen die je hebt gebuikt opgeruimd zijn en laat de stal/gang netjes achter. 

LET OP: 

• Ben je ziek of verkouden, blijf thuis en meld je z.s.m. af. Hou hierbij de RIVM richtlijnen in 

acht. Afmelden kan via lessen@manegezandeind.nl 

• Slechts 1 ouder/begeleider per kind mag ter begeleiding mee de manege in maar enkel 

indien noodzakelijk. 

• Bij de lessen van de allerkleinste (Young Riders (Children, Juniors) en kinderlessen mag 1 

ouder bij de buitenbak op minimaal 1,5 mtr. afstand blijven kijken en hulp bieden waar 

nodig, dit kan zijn dat we vragen mee te lopen naast de pony of in het ergste geval het 

troosten van haar/zij kind na een val. Alle andere ouders van kinderen die komen rijden in 

bijvoorbeeld gevorderden lessen kunnen blijven wachten in de auto. 

• Wij willen als medewerkers proberen zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de ruiters en 

amazones dus het zelf op maat maken van de beugels en aansingelen van de paarden dient 

zoveel mogelijk zelf gedaan te worden. 

• Er is op de manege geen betalingsverkeer mogelijk dus ook alle losse lessen en cursussen 

worden achteraf geïncasseerd. Mocht het IBAN nummer nog niet bekend zijn bij ons, dan 

graag even een mailtje zodat het in ons systeem verwerkt kan worden. 

• En als laatste gebruik je gezond verstand, alleen op deze manier kunnen we de paardensport 

weer oppakken. 

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, stel ze gerust. Het is voor ons ook even 

een weg vinden in alle nieuwe regels en maatregelen, maar samen komen we er vast uit! 

Met vriendlelijke groet, 

 

Angelique en Huib en Team Manege ‘t Zandeind 
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