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Hallo allemaal,

We mogen weer, wel beperkt, ponyrijden.

In de periode beginnend op woensdag 29 april tot maandag 11 mei 
is er een aangepast vakantierooster.

Kinderen, die zelfstandig kunnen zadelen en rijden (ter beoordeling 
Sonja) kunnen zich opgeven voor een les op het terrein of een 
buitenrit. Je hebt de keuze uit acht of negen pony's. Zie hiervoor het
lesrooster.

Bij opgave WhatsApp gebruiken en aangeven

➢ datum (29/04 – 10/05)
➢ tijd (9:30 – 11:00 of 14:00 – 15:30)
➢ pony (zie schema voor keuze)
➢ buitenrit (alleen tweetallen, begeleiding Sonja).

Lees zorgvuldig de regels en laten we hopen dat het over niet al te 
lange tijd weer net als vroeger is.

Groetjes, bedankt voor alle steun en blijf allen gezond,

Sonja

PS. Het ziet er naar uit dat Hippisch Hattem vanaf woensdag 29 met
de lessen gaat starten. WhatsApp volgt.

NAAR DE REGELS NAAR HET ROOSTER



Maatregelen de Ponyvrienden voor 29 april tot en met 10 mei

Paardensportaccommodaties kunnen vanaf woensdag 29 april weer georganiseerde 
paardensportactiviteiten onder begeleiding aanbieden aan kinderen tot en met 12 jaar,
mits dit in de buitenlucht gebeurt. Ook jeugd van 13 t/m 18 jaar mag weer deelnemen
aan georganiseerde paardensport activiteiten in de buitenlucht, maar hierbij moet wel 
minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden tussen elkaar. Er mogen geen ouders 
langs de rijbaan staan. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook 
voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Regels voor de manegelessen

 Er kan alleen gereden worden door kinderen die zelfstandig 
kunnen zadelen en rijden. Dit ter beoordeling door Sonja.

 Ouders, halers of brengers niet op het terrein anders dan de 
parkeerplaats. Zelf afstand in acht nemen.

  Was je handen vaak met water en zeep

     Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

     Gebruik papieren zakdoekjes

     Schud geen handen

     Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar

     Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis

     Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

 Onderling 1,5 meter afstand houden. Één ruiter in de stal.

Er wordt met maximaal 5 pony's per les op het terrein gereden.

Kinderen mogen onder begeleiding van Sonja met maximaal 2 
pony's buitenritten maken. Dit ter beoordeling van Sonja. Ook 
tijdens de buitenritten afstand houden, achter elkaar dus NIET 
naast elkaar rijden.

NAAR HET BEGIN



Maatregelen de Ponyvrienden voor 29 april tot en met 10 mei

Lesrooster

07:30-09:00  Stallen mesten

09:30-11:00  Manegeles Dino Er rijden maximaal 5 
pony's per les op het 
terrein.

Buitenritten zijn ook 
mogelijk. Dit ter 
beoordeling door Sonja.

Foxy

Jennifer

Joël

Nikita

Sandy

Silver

Udayne

11:00-14:00  Pensiongasten

14:00-15:30  Manegeles Dino Er rijden maximaal 5 
pony's per les op het 
terrein.

Buitenritten zijn ook 
mogelijk. Dit ter 
beoordeling door Sonja.

Foxy

Jennifer

Joël

Leila

Nikita

Silver

Udayne

15:30-20:00  Pensiongasten

Let op: tijdens de manegelessen zijn er GEEN volwassenen op het
terrein anders dan de parkeerplaats. Zorg daar zelf voor voldoende
afstand.

NAAR   H  E  T   BEGIN  


