
NIEUWSFLITS!
Beste Stroomruiters,

Gisteren hebben wij jullie al op de hoogte gebracht van de aangescherpte en nieuwe maatregelen welke vanaf vanavond 
22.00 uur ingaan en tenminste twee weken van kracht zijn. Het belangrijkste doel van de maatregelen is om groeps-
vorming, sociale contacten en reisbewegingen zo veel mogelijk te reduceren. Vandaag kunnen we nog iets specifieker 
ingaan op wat deze maatregelen voor ons als Stroomruiters betekenen.

WEL PAARDRIJDEN, GEEN WEDSTRIJDEN

Paardrijden en het volgen van lessen of trainingen is toegestaan indien 1,5 meter afstand gehouden wordt. Dit is mogelijk 
omdat de paardensport geen teamsport en geen contactsport is.

WAT BETEKEND DIT VOOR DE STROOMRUITERS EN ONZE ACCOMMODATIE?

• Heb je KLACHTEN, dan blijf je THUIS!

• Lessen gaan door volgens regulier rooster, uiteraard blijft de 1,5 METER regel van toepassing.

• De accommodatie blijft OPEN voor vrij rijden en trainen;
      Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling  
      minimaal  1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden.
      Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Bij BINNENKOMST van de accommodatie CHECK je IN bij het aangegeven incheckpunt in de sluis; 
1. Je doet de gezondheidscheck 

      2. Noteert je naam en tijd van aanwezigheid. 

• Er mag GEEN PUBLIEK aanwezig zijn bij de lessen of trainingen. 

• Tijdens de lessen mag er alleen NOODZAKELIJKE begeleiding 

mee - max. 1 per ruiter;

• Begeleiding gaat bij voorkeur na het opzadelen terug naar zijn/

haar auto of neemt plaats op de aangegeven ZITPLAATSEN op 

de tribune;

• De kantine blijft GESLOTEN;

• Ruiters moeten de accommodatie verlaten zodra zij klaar zijn 

met hun les of training;

• Groepsvorming is zowel in de accommodatie als op het buitenterrein NIET toegestaan.

DRINGEND ADVIES
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van 
de accommodatie. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

We doen het samen, spreek elkaar aan waar nodig. bij onduidelijkheden of calamiteiten kan altijd contact worden opgeno-
men met een van de bestuursleden.

Sportieve groet, 
Het bestuur

Dit bericht is opgesteld naar aanleiding van de op dit moment bekende in-
formatie vanuit de KNHS en NOC*NSF. Het kan zijn dat er in de loop van de 
komende dagen aanvullingen of wijzigingen komen. 
Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
 


