
 

 

 

 

 

 

 

HERFSTDRESSUUR 20 en 27 SEPTEMBER 2020 

BELANGRIJKE INFORMATIE ivm. CORONA-MAATREGELEN 

Beste ruiter (en/of ouder(s) / verzorger(s) van onze ruiters), 

Leuk dat jij (uw zoon/dochter) mee doet met het Herfstdressuur. 

In verband met de nog steeds geldende Corona-maatregelen, 

is er bij deze wedstrijd een aantal extra aandachtspunten. 

Lees deze graag goed door. 

1. Het theorie examen is op vrijdag 18 september tussen 16.00 – 18.00 uur. 
 

2. Kom een uur vóór jouw starttijd. 
 

3. Aanmelden in de kantine bij het secretariaat (voor de kast met de caps). 
 

4. Wij begrijpen dat het voor de ruiters leuk is als er veel toeschouwers zijn om naar jouw (1
e
) 

wedstrijd te komen kijken. Helaas….. 
Kom met maximaal één begeleider (ouder/verzorger/partner) per ruiter. 
 

5. In de kantine en op het terras geldt: plaatsnemen aan een tafel en niet samen scholen aan 
één tafel. 
 

6. Overal graag 1,5 meter afstand houden tot elkaar en onze medewerkers. 

Volg de aanwijzingen van het manegepersoneel op. 
 

7. Tijdens de proef mag gekeken worden langs de bakrand (denk aan het mondkapje). 
 

8. Na de proef breng jij de pony of het paard terug naar stal, tenzij de pony of het paard wordt 
overgenomen door de volgende ruiter. 
Het terras zal worden uitgebreid om nog wat te drinken, daarna graag direct naar huis. 
 

9. Er is geen prijsuitreiking. Jouw protocol en de bijbehorende rozet kan vanaf maandag na de 
wedstrijd worden afgehaald aan de bar in de kantine van de manege. 
Het klassement wordt bekend gemaakt via Facebook (www.facebook.com/manegethielen) en 
op maandag ook op onze website: https://manegethielen.nl/uitslagen/. 
Alle ruiterpaspoorten worden teruggezet in de bakken met de paspoorten en kunnen vanaf 
maandag weer meegenomen worden naar huis. 

 

Ook wij vinden het jammer dat wij aan deze beperkende maatregelen gebonden zijn 

en niet een wedstrijddag kunnen houden zoals wij dat gewend zijn. 

Hopelijk bij een volgende wedstrijd weer zoals vanouds. 

Dank voor jullie medewerking en begrip. 

Alle ruiters tóch een hele leuke en gezellige wedstrijddag en natuurlijk heel veel succes! 

 

Alleen samen krijgen wij het Corona-virus onder controle. 

http://www.facebook.com/manegethielen
https://manegethielen.nl/uitslagen/

