
NIEUWSBRIEF

WEDSTRIJDGERICHTE CLINIC

Zon, wolken en af en toe een bui, maar bovenal enthousiaste ruiters, amazones en instructie afgelopen weekend tijdens de 
wedstrijdgerichte clinic op het terrein van CH Eext. Het terrein van CH Eext, een prachtig terrein om een sportieve clubacti-
viteit te houden. 

Er werd fanatiek deelgenomen aan deze 
wedstrijdgerichte clinic. 

De springclinis werden gegeven door 
Laura Blomsma-van Trigt en Wim Pomp. 
Marrit Reusien was de instructrice voor 
de deelnemers van de dressuurclinics. 

Op naar de volgende clubactiviteit! 
Heb je ideeën? Deze zijn natuurlijk al-
tijd welkom! Mail rtc@stroomruiters.nl



LANGZAAM TERUG NAAR NORMAAL

De afgelopen tijd kregen we steeds een beetje meer ruimte, wat fijn 
ook in deze nieuwsbrief positief nieuws te te kunnen brengen.

Vanaf 1 juli zijn alle sporten indoor en outdoor weer mogelijk, ook wed-
strijden. Vanaf dan gelden de landelijke richtlijnen, de noodverordening 
van de VRD en het gemeentelijke beleid. Dit betekent concreet dat de 
gemeente toetst aan de noodverordening en de richtlijnen als er ondui-
delijkheden zijn wat wel en niet mag. 

We hebben de afgelopen tijd met ons allen flink moeten incasseren, 
met als doel het coronavirus te onderdrukken. Onzekerheid, onmacht, 
angst en frustratie – een paar kernwoorden die de afgelopen periode 
samenvatten, maar samen staan we sterk! 

De bestuursvergaderingen waren in aangepaste vorm, via beeldbellen. 
We hebben met regelmaat overleg gehad op deze manier, het was in-
tensief. De coronamaatregelen namen de overhand. Wij hebben als be-
stuur alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. En ons best gedaan jullie 
zo goed mogelijk te informeren. 

De maatregelen zijn verder zijn versoepeld, we krijgen meer ruimte. 
Ook zullen wij als bestuur onze vergaderingen op de reguliere wijze 
hervatten, daar komt ook weer ruimte voor de dagelijkse dingen.

We blijven de berichtgeving vanuit het RIVM m.b.t. de coronamaatrege-
len volgen en zullen jullie tussentijds berichten waar nodig. 

Blijf alert, denk om jezelf en je naasten en houdt ook na 1 juli 2020 
de regels in acht, zie voor de uitgelichte punten welke vanaf 1 juli van 
toepassing zijn, in het oranje blok hiernaast. Het uitgebreide ‘Corona 
sportprotocol’ is te vinden op www.stroomruiters.nl

De hygiëneregels van het RIVM blij-
ven voorlopig, ook na 1 juli, van kracht 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je  
testen.

• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering  
tijdens het sporten).

• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen.

Voor de paardensport gelden vanaf vanaf 
1 juli de volgende wijzigingen in protocol

• Toeschouwers weer zijn toegestaan tijdens 
verenigingslessen. Zij dienen 1,5 meter af-
stand tot elkaar te houden. 

• Er mag weer in de binnenbaan lesgegeven 
mag worden. Tijdens het sporten hoeft er 
door niemand 1,5 meter afstand gehouden 
te worden. Voor en na het sporten wel. 

• Jeugd tot 18 hoeft, ook voor en na het spor-
ten, geen 1,5 meter afstand tot elkaar te 
houden. Wel dienen 13 tot 18-jarigen deze 
afstand tot de instructeur/trainer te bewa-
ren. Ondersteuning door de instructeur/
trainer bij het veilig uitoefenen van de sport 
is mogelijk bij alle leeftijdsgroepen.

• Wedstrijden mogen worden georganiseerd. 
Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter 
afstand tot elkaar moeten houden.

Sportieve groet namens het bestuur

Judith de Haan



VOORTGANG LESSEN

De lockdown had ook consequenties voor de verenigingslessen. 
Na een complete stilte mochten deze  buiten worden voortgezet.  
De lesavonden van Wim, hebben voor een aantal we-
ken bij Wim thuis plaatsgevonden, dit vanwege de dub-
bele bezetting van de buitenbak op de maandag en 
woensdag. Op deze manier konden deze rijlessen allemaal gere-
aliseerd worden. Wim en Lucrèce bedankt voor jullie gastvrijheid! 
Alleen voor de menlessen was er geen alternatieve oplossing.

Maar er is goed nieuws! Vanaf woensdag 1 juli worden de regels 
vanuit het RIVM versoepelend en zullen de lessen weer binnen 
plaatsvinden. We pakken voorzichtig de draad weer op naar nor-
maal. Dagen en tijden die tijdelijk gewijzigd waren gaan weer terug 
naar regulier. 
Uiteraard blijft ook hier het sportprotocol van toepassing, waar de 
1,5 meter de leidraad is. 

Net als de afgelopen jaren zullen ook dit jaar de les-
sen de gehele zomervakantie door gaan. Hierbij wel 
(nogmaals) een dringend verzoek om je, tijdig (liefst 
minimaal een dag van te voren) bij je instructie* af 
te melden wanneer je niet op les komt. Hierdoor 
wordt er voorkomen dat er een instructie voor niks 
staat of kunnen er lessen gevoegd worden. *De tele-
foonnummers van de instructie zijn te vinden op de 
website onder lesindeling.

De kantine mag vanaf 1 juli ook weer open en zal 
tijdens de zomervakantie geopend zijn op de les-
avonden. 

LES TIJDENS VAKANTIE

AGENDA

2-4 oktober  Oktober dressuurconcours  
   paarden & pony's
9-11 oktober  Oktober springconcours  
   paarden & pony's
30-31 oktober  Concours DNN

1 november   Concours DNN

29-30 december  IHD pony dressuur

4-6 januari  IHD paarden dressuur
15-23 januari   IHD pony & paarden springen
29- 31 januari  Dressuurconcours DNN


