
Beste leden, ouders/ verzorgers, pensionners en vrienden, 
 
Inmiddels zijn we in weer nieuwe Coronamaatregelen beland, en is het voor ons weer uitzoeken 
geweest wat wel en niet kan. Gelukkig verandert er vergeleken met de eerder aangekondigde 
maatregelen niet al te veel. Wij kunnen overdag de kinderlessen door laten gaan. Wel blijven we de 
lessen een half uur eerder dan normaal geven. De laatste middaglessen die eerder dubbel werden 
gedraaid zullen nu wel op een andere tijd starten, daar zijn de desbetreffende leden van op de 
hoogte gebracht. Dit omdat er niet langer gebruik van de binnenbak gemaakt mag worden. Dit 
betekent ook dat als het wat slechter weer is, we buiten moeten blijven rijden, denk dus aan 
passende kleding.  
Met passende kleding bedoelen we ook handschoenen. Skihandschoenen en dikke wollen wanten 
zijn niet toegestaan, zo kunnen de teugels niet goed vastgehouden worden. Wij raden echt 
paardrijhandschoenen aan. 
Voor de avondlessen blijft het rijden om je paard beweging te geven. Ook hier geldt: alleen buiten. 
Dus mocht het nat of koud weer zijn, kleed je daarop. 
En nogmaals, voor alle leden die besluiten om niet te komen, meld je op tijd af zodat we onze 
paarden allemaal evenveel beweging kunnen geven. 
 
Feestdagen 
Nog een herinnering voor de lessen die op de feestdagen vallen. Zoals eerder vermeld, de manege is 
dan gesloten, hiervoor zullen ook geen inhaallessen zijn. 

                                            
Binnenrijbaan 
In de vorige nieuwsbrief is verteld over de werkzaamheden die plaats vinden in de binnen rijbaan. 
Deze zijn helaas een week opgeschoven in verband met Corona uitbraak bij het loonbedrijf. 
Inmiddels zijn ze nu, een week later begonnen, en is de bodem vervangen. Er moeten nog wel 
tapijtvezels  toegevoegd worden zodat de bodem stabiel wordt en de paarden niet weg zakken. Er 
wordt geprobeerd om dit deze week nog te doen, daarna moet het nog in gefreesd worden. Als dat 
gebeurd is, is het klaar. Het zal misschien nog enige hinder opleveren maar dat proberen we buiten 
de lessen om te doen. Voor de pensionners, er kan gebruik gemaakt worden van de bak, denk er 
alleen wel aan dat deze op dit moment erg zwaar is voor je paard omdat de bodem nog los ligt. En 
hark hem na gebruik weer netjes recht zodat de verdere werkzaamheden goed kunnen verlopen. 
Loslaten mag beslist niet! 
 
Verlichting buitenrijbaan 
Nu we het project van de binnenrijbaan bijna klaar hebben, zijn we bezig met het volgende project. 
De verlichting van de buiten rijbaan. Daar is immers door veel leden aan meegewerkt door 
verschillende acties om ook dat voor elkaar te krijgen. We gaan aan de slag door verschillende 
offertes op te vragen en informatie in te winnen wat voor ons de beste verlichting is. Hopelijk kunnen 
we  in de loop van 2022 in een goed verlichte rijbaan rijden! 
 
Ledenadministratie 



Deze vacature stond nog open en is afgelopen tijd door de huidige bestuursleden opgevuld. Met veel 
blijdschap kunnen wij meedelen dat Peter, onze instructeur van de maandagavond, dit in januari gaat 
overnemen. We gaan Peter na zijn welverdiende vakantie inwerken, en zien uit naar de prettige 
samenwerking! 
 
Barzaken 
Ook deze vacature staat nog open. Mocht je het leuk vinden om je bezig te houden met regelen van 
zaken omtrent de bar, dan horen we graag van je! 
 
Website 
Zoals jullie ongetwijfeld gezien hebben functioneert de website al een tijdje niet meer zoals zou 
moeten. Ook de inhoud was niet meer actueel. Het bestuur heeft lang gezocht naar een manier om 
de website tegen redelijke kosten te vernieuwen. Dat is nu gelukt. Met hulp van Kees-Paul Drost 
hebben we de inhoud alvast geactualiseerd, oude zaken verwijderd etc. Aanstaande 
donderdagavond 23 december, wordt de website omgezet naar een nieuwe lay-out. Hij zal daarom 
de avond enige tijd niet beschikbaar zijn. 
Hierna is de website nog niet af. We gaan komende tijd verder met het vullen en verfraaien van de 
website, onder andere met mooie nieuwe foto’s gemaakt door een van onze jeugdleden, Isis. 
Wij zijn in ieder geval heel blij met het nieuwe ontwerp, we hopen dat jullie dat ook zijn! 
 
Regels op het erf 
Met de huidige Coronamaatregelen gelden er ook bepaalde regels op het erf. We kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen. Er wordt niet altijd gehoor aan gegeven terwijl dit wel belangrijk is. Wij zijn 
open voor de leden en het verzorgen van de paarden. De paarden moeten verzorgd en gevoerd 
worden, dat is ons uitgangspunt. Voor gezellig samenzijn en blijven hangen op het erf is nu echt geen 
ruimte. 
Dus….  
Houd de anderhalve meter in acht. 
Geen toeschouwers bij de lessen. 
Blijf niet onnodig hangen, zodra je klaar ben met je paard, ga naar huis. Dit geldt ook voor de 
pensionners. 
Heb je klachten, blijf thuis. 
 
Als we hier met zijn allen aan denken kunnen we hopelijk snel deze periode weer achter ons laten. 
 
Voor iedereen alvast hele fijne feestdagen en een vooral gezond 2022! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal 
 


