Maatregelen voor de komende drie weken in de
paardensport
1. Gelukkig kunnen we blijven paardrijden: lessen 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. Na afloop van de les of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van
vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar.
4. Ruiters moeten Stal Deb verlaten zodra jullie klaar zijn met de les.
5. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt
ook voor lessen van jullie kinderen.
6. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties moeten 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 verloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden
losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige.
Op- en afzadelen hoort uiteraard ook bij het paardrijden, dus ook daarvoor geldt de
uitzondering. Ons team staat uiteraard klaar voor jullie allemaal om jullie te helpen tijdens dit
proces.
Voorafgaand en na afloop van de les houden ruiters van 13 jaar en ouder, anderhalve meter
afstand tot elkaar en anderen én geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen. Het
is de bedoeling dat ruiters Stal Deb na hun les zo spoedig mogelijk verlaten.
Publiek
Vanaf 29 september 18.00 uur mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij de lessen.
Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook NIET meer naar de lessen van hun
kinderen mogen kijken.
Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto
wachten op de parkeerplaats van Stal Deb. Mochten jullie toch willen genieten van een
lekker bakkie koffie, dan kun je aanschuiven op het terras van onze buren, Gulle Smid.
Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen
mensen bij elkaar te brengen.
Kantine van Stal Deb
Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29
september 18.00 uur voor de komende 3 weken gesloten worden.
Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is. Voor jullie als ruiters van
Stal Deb betekend dat, dat de toilet wel toegankelijk blijft.

Belangrijk voor ouders en kinder- en jeugdruiters en volwassen ruiters
We hanteren de volgende maatregelen:
– Bij aankomst door de kleine poort graag de handen ontsmetten.
– Houd je aan de 1,5 meter afstand.
– Zoveel mogelijk de paardrijhandschoenen aanhouden!.
– Bij klachten zoals hoesten, koorts en verkoudheid: BLIJFT THUIS!!!
– Volgens de regels van de overheid, de KNHS en de FNRS mogen ouders vanaf
29.09.2020 niet meer langs de rijbaan staan.
– We hanteren vanaf 29.09.2020 het Kiss & Ride principe. Let op! Om drukte te voorkomen
mogen de kinderen 30 min voor aanvang van de lestijd worden afgezet en moeten zij
maximaal 30 min na de lestijd weer worden opgehaald.
– De parkeerplaats blijft vrij voor de Kiss & Ride.
– Om fysiek contact zo veel mogelijk te beperken houden wij ons aan de 1,5 meter
tussenafstand. Bij op- en afstijgen verwachten wij dat iedereen hier rekening mee houdt.
Zoveel mogelijk vooraf zelf doen, beugels opmaat maken, aansingelen. Opstijgen met krukje
is verplicht, zodat fysiek contact wordt beperkt.
Inhalen
Mocht je i.v.m. corona/griep verschijnselen last minute de les moeten afzeggen, vermeld dit
dan even bij je afmelding. Als je namelijk niet 24u voor afgaande aan de les, de les afzegt,
krijg je een automatische mail dat de les niet mag worden ingehaald. Bij vermelding van de
reden waarom je afwezig bent, kan dit worden aangepast.

