Laren, 15 december 2020
Beste ruiters, amazones, ouders en verzorgers,
Gisteravond heeft Minister President Rutte weer een persconferentie gegeven. Voor u als
ruiter en voor ons als manege verandert er helaas het nodige. Voor ons was de grote vraag
of de paardensport een binnen- of buitensport is en of wij dus in de binnenbak mogen
blijven rijden. Met de huidige weersomstandigheden is dit natuurlijk wel zo fijn.
Wij hebben vanochtend gelijk contact gezocht met de gemeente Lochem, zij volgen het
advies van de sportbond KNHS/FNRS. Binnen accommodaties blijven in principe gesloten.
Vanmiddag heeft de KNHS/FNRS bekend gemaakt dat noodzakelijke beweging voor de
paarden en pony’s gegeven mag worden in de binnenbak. Het bijrijden van paarden en
pony’s door hulp ruiters is toegestaan. Net als in het voorjaar komt er ook nu een schema
met tijdstippen en pony’s / paarden om ze de noodzakelijke beweging te geven. Je kunt
ook nu weer 1 door Corona uitgevallen les inleveren voor 1x bijrijden. Het bijrijders
contract is bijgevoegd .Wanneer jij denkt dat je dit kunt dan kun je het invullen en
uitgeprint meenemen. Heb je twijfels dan mag je ons altijd om advies vragen.
Hieronder zullen wij een aantal belangrijke punten benoemen.
•
•

•

Groepslessen voor kinderen t/m 17 jaar mogen doorgaan in de buitenlucht.
Groepslessen voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen helaas niet doorgaan. Wel
mag er gesport worden in de buitenlucht. Zowel individueel als in groepsverband
met een maximaal aantal van 2 personen per groep, meerdere groepen toegestaan.
Privé en duo lessen mogen doorgaan voor kinderen en volwassenen in de
buitenlucht

Met de huidige weersomstandigheden kunnen wij de veiligheid in de buitenbak van
uw kind en uw zelf als ruiter niet garanderen. Het is donker en guur weer en dit werkt
door op de paarden en pony’s. Ook voor de paarden en pony’s is het niet optimaal om
de hele week in een modderige bak te rijden. De kans op blessures is vele malen groter
dan in de binnenbak. Ons besluit om op dit moment geen lessen te geven in de
buitenbak staat dan ook vast. Mocht het weer opklaren en de mogelijkheid bieden om
op een later tijdstip wel in de buitenbak te rijden, dan laten wij jullie dat z.s.m weten.
Maar wij denken zelf van niet.
•

De pannenkoekenritten in de kerstvakantie mogen wel doorgaan, helaas dit jaar
zonder pannenkoeken…De ritten zijn op 21, 22, 23 en 24 december. Opgeven kan
via de mail activiteiten@demeidenvanhaarman.nl . Je kunt voor de 1 uurs rit 2 door
corona uitgevallen lessen inzetten. De 3 uurs rit naar Ampsen mag ook doorgaan,
kosten voor deze rit zijn E 60,- pp. De 1 uurs ritten starten in de ochtend en in de
middag. De 3 uurs rit alleen in de ochtend. Zaterdag 19 december zijn er ook al
buitenritten graag even opgeven per mail. In de week van 4 en 11 januari zullen er
ook nog buitenritten worden georganiseerd. Natuurlijk voor het donker..opgeven
via de mail. 1 en 3 uurs ritten.

Speciaal voor de buitenritten;
•
•
•

•

•

•

Publiek is nog steeds niet toegestaan.
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen dragen in en om de stal een mondkapje.
Tijdens het rijden hoeft dat niet.
Kinderen t/m 12 jaar mogen maximaal 1 persoon meenemen om te helpen met
opzadelen en evt meelopen tijdens de buitenrit. Het liefst uit hetzelfde
huishouden.
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen nemen in principe niemand mee om te
helpen met opzadelen. Houd elkaar goed in de gaten en help elkaar waar nodig ,
draag tijdens het helpen een mondkapje. Wanneer je nog niet zelfstandig kunt
opzadelen mag er in overleg 1 persoon mee om te helpen opzadelen.
Na het bekijken van de lijst ga je gelijk aan de slag met het poetsen en opzadelen
van jouw eigen pony/paard en hang je niet rond op de manege. Hoef je niet op te
zadelen dan wacht je alleen ( zonder ouder/verzorger) totdat jouw pony klaar is
met de les. Ondertussen kun je misschien wel iemand anders even helpen. Wil je
niet alleen wachten dan wacht je samen met één van je ouders/verzorgers in de
auto totdat de les klaar is, maar hang niet rond op de manege of aan de bakrand.
Na afloop van de les ruim je je spullen netjes op en zet je je pony geborsteld weer
terug in zijn stal. Daarna ga je z.s.m. naar huis en blijf je niet rondhangen op de
manege.

Algemeen;
•

•
•
•

Het aantal lessen dat ingehaald mag worden is natuurlijk per ruiter verschillend.
Wat voor iedereen geldt is dat de kerstvakantie niet meetelt , zit ook niet bij in de
contributie. Het gaat dus om 3 weken (lessen) ( 15 t/m 19 dec en 4 jan t/m 18 jan)
Je kunt de gemiste lessen inhalen d.m.v. bijrijden ( meer ervaren ruiters) 1 uurs
buitenritten of op een later tijdstip in een reguliere groepsles.
Natuurlijk houdt iedereen zich aan de (hygiëne) maatregelen van het RIVM.
Heb je nog vragen bel of mail gerust.

Blijf gezond, samen staan we sterk!!
Lieve groet,
De Meiden van Haarman

Wij willen jullie mededelen dat onze oom Gerrit vanochtend een heel
ernstig ongeluk heeft gehad. De politie Lochem heeft ons dit vanochtend persoonlijk
verteld. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.. Wij
weten nog niet wat het precieze letsel is maar hopen dat het goed komt. Het kan zijn dat
wij hierdoor iets later met een reactie komen dan u gewend bent van ons. Inmiddels
weten wij dat zijn situatie stabiel is. Hij ligt op de IC aan de beademing.

