
Corona-Protocol 

 

 

 

 

 
 

Manege Zonneveld Protocol (Pony- & paardrijlessen): 

 

 

• 1,5 meter-regel in acht nemen (plus de overige door de overheid 

opgelegde maatregelen). 

 

• Klanten worden erop gewezen dat wanneer zijzelf of iemand uit 

het gezin of eén van de huisgenoten verkouden/grieperig of 

koortsachtig is, zij thuis moeten blijven. 

 

• Leerlingen die niet zelfstandig kunnen komen, laten zich op de 

parkeerplaats afzetten. 

 

• De groepslessen zullen alleen in de buitenbaan plaatsvinden  

 



• Buiten bij de ingang hangt een lijst, waarop te zien is, wie op 

welke pony of paard mag rijden. Ruiters die moeten opzadelen 

lopen naar de aan hen aangewezen stal. Ruiters die niet hoeven  

op te zadelen, lopen rechtstreeks langs de buitenbaan naar de 

daar aangegeven wachtplaats.  

 

• Na aankomst volgt men de aangegeven looplijnen. Deze worden 

duidelijk aangegeven, zodat men niet met elkaar in aanraking 

hoeft te komen.  

 

• Wie te vroeg is, wacht op de parkeerplaats. 

 

• Ruiters uit de start- en beginnersgroepen hoeven geen pony’s op 

te zadelen. Dit wordt door medewerkers van Manege Zonneveld 

gedaan. Deze ruiters komen niet eerder dan 5 minuten voor 

aanvang van de les naar de manege.   

 

• De ruiters uit de andere lesgroepen kunnen zelf opzadelen en 

hebben daarbij geen hulp van een medewerker nodig. Zij komen 

maximaal 15 minuten van te voren.  

 

 

 

• Per dag zullen er kinderen(jonger dan 12 jaar) door Manege 

Zonneveld worden uitgenodigd die leeftijdsgenoten assisteren, 

zowel in de stal als in de rijbaan. Dit onder toezicht van een 

medewerker/instructeur. 

 

• In de buitenbaan (1000 m2) zullen niet meer dan 10 ruiters 

rijden. 

  

• Ruiters houden van elkaar en van de medewerkers 1,5 meter 

afstand.  

 

• Instructeurs zullen de ruiters opdracht geven een “paardlengte” 

uit elkaar te blijven. Dit is meer dan 1,5 meter. 

 



• Iedere ruiter is verplicht met handschoenen te rijden.  

 

• De veiligheidshelm(cap) moet vooraf al goed op het hoofd 

zitten. Instructeurs mogen hier niet bij helpen. 

 

• Caps en rijlaarzen lenen van de manege is niet mogelijk.  

 

• Na het rijden gaat de pony terug naar de stal en gaat de ruiter 

direct naar huis. 

 

• Betalingen van de lessen gaan d.m.v. een betaalverzoek.  

 

• Afspraken maken of lessen afzeggen e.d. gaan per mail.            

 

• Wij vragen onze klanten, voor vertrek naar de manege, thuis 

eerst naar de wc te gaan. 

 

• Bij alle leeftijdsgroepen geldt de regel dat er niet langs de 

rijbaan gekeken kan worden naar de les. Ouders/begeleiders 

wachten thuis of op de parkeerplaats in de auto. 

 

 

• Tijdens de lessen blijven de instructeurs 1,5 meter bij de 

leerlingen vandaan. 

 

• De instructeurs dragen een pakketje bij zich met daarin 

handschoenen en een mondkapje. Dit kunnen ze dragen, voor het 

geval zij iemand noodgedwongen toch moeten helpen tijdens de 

les. Bijvoorbeeld bij een valpartij. 

 

• Dit protocol zal op meerder plaatsen op het terrein komen te 

hangen.  

 

• Naast de vaste medewerkers zal een extra “terreinwacht” in de 

eerste week, bezoekers extra informeren. Tevens zal hij/zij 

toezien op de naleving van deze regels op het terrein. 


