20-11-2020
Beste leden,
In onderstaande bericht vanuit de FNRS leest U
de maatregelen voor de aankomende weken.
Enkele regels die bij ons van kracht zijn:
• Kinderen tot 10 jaar mogen gebracht worden via de hoofdingang tot aan
het witte hekje bij de binnen rijbaan. Max 1/2 uur van te voren zodat ze
tijd hebben om met de stalmedewerker hun pony te zadelen. Ze mogen
worden opgehaald bij de box van Dreamy (stal). Max tot 10 min na de
les. U loopt via het grindpad naar achter langs de grote parkeerplaats en
kan hun daar opvangen.
Andere ruiters boven de 10 jaar komen ook via de hoofdingang binnen en
verlaten direct na de les via de achteruitgang. De route is tegenovergesteld als
in de eerdere intelligente lockdown.
• In verband met de net weer opgestarte horecavoorraad kan u of uw kind
via de take away tafel iets kopen en ons daarmee steunen. Alle snoep en
drank kost 1 euro. Deze kan in de pot worden gedaan die op de take
away tafel staat.
• Er is een app ontwikkeld voor de lesklanten, wil je een keer extra helpen
meld je dan aan via de app. De brief over deze app is via de mail
verzonden.
Vrijrijden extra
U en uw kind mogen sporten. Daarom is het mogelijk om dit extra te doen.
Elke morgen van 10 tot 12 uur extra trainen met je paard of pony. Kosten
17,50 euro per dag.
Inschrijven via de mail. willemshof@planet.nl
Naam ruiter en dag, daarna ontvangt u een bevestigingsmail.

FNRS :
1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een
normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve
meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomsten gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training
en/of wedstrijd;
6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit
geldt ook voor lessen ;
7. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Algemeen
Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de
gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor
personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag
de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige of paardrijden voor
mensen met een beperking. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit,
De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40
personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een
sportteam tijdens de beoefening van de sport.
Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve
meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél.
Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten.

Geen wedstrijden, trainingen etc.
Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding
voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar
trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor
naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Sportkantines en horeca
Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders blijven dicht.

Alertheid
Het is duidelijk dat het aantal besmettingen stijgt en er aangepaste regels nodig zijn om het virus in te
perken. We moeten koesteren dat trainingen, lessen in onze hippische sector in grote lijnen op
dezelfde wijze door kunnen gaan. Dit kan alleen indien wij ons allen aan deze maatregelen (blijven)
houden. Blijf alert op het bewaren van afstand en de hygiëne de komende weken. Zorg voor een
gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd, dit houdt in dat vooraf aan ruiters
gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

BLIJF VOORAL GEZOND.
Vragen??? graag per mail.
Met vriendelijke groet,

Team Willemshof

