
Nieuwe corona maatregelen 6 november 2021 
 
Het demissionair kabinet heeft de maatregelen wat betreft Corona aangescherpt.  
De nieuwe maatregelen hebben betrekking op de amateursport, dus ook op de deelnemers 
van Manege Geuzeneiland.  
 
Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor Manege Geuzeneiland?  
 

- Op buitensportaccomodaties hoeven sporters en toeschouwers geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit houdt in dat als je een les in de buitenbak 
volgt, je deze kunt blijven rijden, ook zonder Coronatoegangsbewijs. 

 
- Op binnensportaccommodaties is het tonen van het corona-toegangsbewijs voor 

iedereen vanaf 18 jaar verplicht.  
 

- Dit houdt in dat als je een les in de binnenbak volgt, je in het bezit moet zijn van een 
geldig corona-toegangsbewijs. 

 
- De manege binnen betreden, voor bijvoorbeeld het opzadelen van de paarden, een 

wc of kantine bezoek is alleen toegestaan als je het corona-toegangsbewijs kunt 
tonen. 

 
- Voor bezoekers en begeleiders van kinderen gelden dezelfde regels. 

 
- De instructeurs zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen op de 

manege. 
 

- Wij verwachten dat iedereen actief meewerkt bij het naleven van de aangescherpte 
regels. Onze gezondheid staat voorop!  

 
Namens het bestuur van Manege Geuzeneiland 
 

Vraag en antwoord  
 
Mag ik paardrijden als ik geen coronatoegangsbewijs heb? 
Ja dat mag, maar alleen in de buitenbak. Je mag niet naar binnen in de manege. Een paard 
binnen opzadelen of de kantine betreden mag alleen als je wel een geldig corona-
toegangsbewijs hebt. 
 
Wie gaat het toegangsbewijs controleren voor lessen in de binnenbak of het betreden 
van de manege?  
De instructeurs zijn bevoegd iedereen te vragen of hij of zij in het bezit is van een geldig 
coronatoegangsbewijs en zullen dit dan ook doen. 
 
Wat als ik niet akkoord ben met de nieuwe regels?  
De maatregelen worden niet bedacht door de manege, maar door de overheid. Wij als 
manege zijn verplicht ons hieraan te houden. De gezondheid en het waarborgen van de 
veiligheid van ons team en deelnemers staat bovenaan als prioriteit. Iedereen zal hieraan 
moeten meewerken. 
 


