
 
 

Coronamaatregelen – Tijdelijke toevoeging aan het 
huishoudelijk reglement van vzw Manege Sint-

Jorishoeve 
 

Update 02/11/2020 – Aangepaste organisatie m.b.t. 
de nieuwe maatregelen in de sportsector 

 
1. Maatregelen voor de ruiters 

 
• Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de 

manege. 
• Behoud steeds een afstand van min. 1,5m. 
• Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je op een 

paard zit.  Dit geldt voor alle ruiters vanaf 12 jaar. 
• De aanwezigheid van de ruiters wordt geregistreerd via Equclub.  Deze documenten 

worden na 14 dagen vernietigd. 
• De activiteit wordt aan de verantwoordelijke onder de poort betaald, één voor één, 

mét mondmasker.  Gebruik je abonnement, of zoveel als mogelijk gepast geld. 
• Consumpties zijn niet toegestaan.  Het is verboden drank of voeding te nuttigen in 

de manege. 
• Iedere starter en beginner mag 1 begeleider meenemen om te helpen in de stal.  

Publiek is in de binnenpiste niet toegestaan.  De begeleider draagt steeds een 
mondmasker. 

• Je komt een half uur voor de activiteit aan op de manege om je paard klaar te maken. 
• Na de activiteit en de betaling verlaat je onmiddellijk de manege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Organisatie : Sportkampjes zaterdag t.e.m. maandag 
 
I.p.v. lessen organiseren we korte sportkampjes, telkens van zaterdag t.e.m. maandag.  Deze 
sportkampjes omvatten verschillende activiteiten waar je voor kan inschrijven.  Deze 
activiteiten gaan steeds door in de binnenpiste, met open poort.  Je kan je voor iedere 
activiteit inschrijven via Equclub, of via mail naar info@sint-jorishoeve.be.  Probeer het in de 
eerste plaats zelf via Equclub, zodat we geen overvloed aan mails ontvangen. 
 

1.2. Programma 
 

Dag en uur 
 

Activiteit Voor wie? 

Zaterdag 9u Ponygames Alle beginnende ruiters t.e.m. 12 jaar 
Zaterdag 11u Dressuur Alle halfgevorderde en gevorderde ruiters t.e.m. 12 

jaar. 
Zaterdag 13u Ponygames Alle beginnende ruiters t.e.m. 12 jaar 
Zaterdag 17u Ponygames Alle ruiters van het hippisch uur t.e.m. 12 jaar 

Zondag 9u Dressuur Alle halfgevorderde en gevorderde ruiters t.e.m. 12 
jaar. 

Zondag 11u Ponygames Alle beginnende ruiters t.e.m. 12 jaar 
Zondag 13u Introductie tot 

paardrijden 
Alle startende ruiters t.e.m. 12 jaar 

Zondag 17u Dressuur Alle halfgevorderde en gevorderde ruiters t.e.m. 12 
jaar 

Maandag 20u Springen Alle halfgevorderde ruiters met Springen A, 
gevorderde en gevorderde ruiters met Springen B 

t.e.m. 12 jaar 
 
Inschrijven kan via Equclub of via mail naar info@sint-jorishoeve.be.  
 
Prijs per activiteit = €14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Gevorderde ruiters vanaf 13 jaar 
 
Het weer wordt slechter, de paarden kunnen niet iedere dag meer op de weide.  Ze moeten 
echter wel in beweging blijven, en daarvoor is het weekend onvoldoende.  De manege heeft 
echter onvoldoende personeel om deze taak correct te volbrengen.  Daarvoor schakelen we 
dus gevorderde ruiters in vanaf 13 jaar. 
 
Voorwaarden : 
 

• Je bent 13 jaar of ouder. 
• Max. 3 ruiters per uur. 
• Er is steeds een begeleider aanwezig om een oogje in het zeil te houden. 
• Dit is géén les : dit is enkel om de paarden in beweging te houden.  Je zorgt dus zelf 

voor een correcte opbouw in dit uur : correct instappen, opbouwen, oefeningen, 
voldoende uitstappen.  Merken we misbruik, kan je niet meer inschrijven. 

• De poort van de binnenpiste moet volledig openstaan.  Voorzie dus aangepaste 
kledij. 

• Alle paarden moeten minstens 1x gereden hebben tijdens de week. 
• Publiek of hulp in de stal is niet toegestaan.  Je moet je paard dus volledig zelf 

kunnen klaarmaken. 
• Enkel met manegepaard. 

 
Deze uren gaan door op volgende momenten : 
 

• Maandag 18u 
• Dinsdag 18u 
• Dinsdag 20u 
• Woensdag 15u 
• Woensdag 19u 
• Vrijdag 18u 

 
Inschrijven kan via een mail naar info@sint-jorishoeve.be met vermelding van de datum en 
het uur, alsook van het paard waarmee je wil rijden.  Opgelet : dit is geen garantie dat je dat 
paard ook effectief krijgt. 
 
Prijs = €20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Maatregelen voor helpers 
 

• Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de 
manege. 

• Behoud steeds een afstand van min. 1,5m. 
• Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht. 
• Naam en contactgegevens moeten verplicht opgegeven worden.  Dit kan via het 

scannen van de QR-code of via het document onder de poort.  Deze registraties 
worden na 14 dagen vernietigd. 

• De les van de ruiter wordt betaald aan de verantwoordelijke onder de poort, één 
voor één, mét mondmasker. 

• Consumpties zijn niet toegestaan.  Er mag geen drank of voeding genuttigd worden 
op de manege. 

• Publiek tijdens de lessen is niet toegestaan, enkel 1 begeleider per ruiter om te 
helpen in de stal. 

 
3. Maatregelen voor pensionklanten 

 
• Verplicht ontsmetten van de handen bij het binnenkomen én verlaten van de 

manege. 
• Behoud steeds een afstand van min. 1,5m. 
• Het dragen van een mondmasker is altijd en overal verplicht, behalve als je op een 

paard zit. 
• Consumpties zijn niet toegestaan.  Er mag geen drank of voeding genuttigd worden 

op de manege. 
• Je bent geregistreerd via het online pisterooster, verdere registratie is niet nodig. 
• Een eventuele begeleider dient zich wél te registreren. 
• De binnenpiste mag gebruikt worden, met open poort.  In de binnenpiste mogen 

max. 3 ruiters en 1 begeleider aanwezig zijn. 
• Bij voorkeur kom je alleen rijden. 
• Blijf niet hangen in de manege. 

 
 
 
 


