
Het is voor iedereen een onzekere t i jd nu het coronavirus ook in 
Nederland l i jk t  ui t  te breiden. Afgelopen donderdag 12 maart zi jn de 
maatregelen in Nederland aangescherpt. 
Voor De Larense Manege geldt dat er goed geluisterd wordt naar de 
adviezen van de FNRS en de KNHS, de landel i jke organisat ies van de 
paardensport/maneges. Zi j staan in nauw contact met instant ies zoals 
het RIVM. 

KNHS
De KNHS heeft alle wedstrijdorganisaties gevraagd om alle wedstrijd af te 
gelasten t/m in ieder geval 31 maart. Dat geldt ook voor bijeenkomsten met 
meer dan 100 personen. Voor De Larense Manege betekent dit dat geen enkel 
wedstrijdteam in maart op wedstrijd zal gaan.

FNRS
Lessen, privé of in groepsverband, kunnen doorgaan. Alle evenementen met 
meer dan 100 personen worden afgelast.

Wat  bet ekent  dit  voor  u en ons?
- De lessen gaan voorlopig door, maar we verzoeken iedereen om goed te 
blijven nadenken. Bij klachten meld je de les af via het online klantenportaal. 
De minimale afmeldtijd wordt tijdelijk 12 ipv 24 uur. De huidige kwartaalkaart 
wordt 1 maand langer geldig gemaakt (N.B. de nieuwe start wél gewoon 1 
april). De les van maart verzetten kan dus t/m 30 april. 
- De bar blijft  nu nog open. Wij houden ons aan alle hygiënemaatregelen bij 
het bereiden van eten/drinken. Betaal met pin. Contant geld (munten) wordt 
tijdelijk niet geaccepteerd. 
- De carrouselclinic van 22 maart gaat  vooralsnog door met aangepaste 
maatregelen. Publiek vragen we - helaas - niet te komen.

Hoe zit  het  m et  de paarden?
Over paarden wordt niet specifiek gemeld. Het RIVM geeft aan dat er 
momenteel geen aanwijzingen zijn dat huisdieren een rol spelen in de 
verspreiding van het virus. Ook niet dat zij ziek kunnen worden. De algemene 
hygiënemaatregelen volstaan.

MEER INFORMATIE: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/, https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
https://www.fnrs.nl/nieuws/159-corona-informeer-medewerkers-klanten-en-bezoekers

Klik voor afmelden KLANTENPORTAAL

DE LARENSE MANEGE
NIEUWSBRIEF
maart 2020 - update coronavirus

- BLIJF THUIS bij klachten: 
niezen,  loopneus, 
keelpijn, hoesten, koorts. 
Dit geldt OOK VOOR 
KINDEREN . Ook al ben 
je zelf niet erg ziek, je 
kunt het virus misschien 
wél overdragen! 

- Vermijd lichamelijk 
contact: geef elkaar géén 
hand of knuffel.

- Zit zo weinig mogelijk 
aan je gezicht en 
attendeer elkaar hierop!

- Betaal met pin; contant 
geld wordt even niet 
geaccepteerd.

- Was je handen 
regelmatig met zeep! Wij 
zorgen voor zo veel 
mogelijk schone 
handdoeken.

- Hoest en nies in je 
elleboog. Het virus 
wordt overgedragen via 
luchtdruppels.

- Gebruik papieren 
zakdoeken.

- Neem zo weinig mogelijk 
bezoekers mee.

(HYGIENE )
MAATREGELEN

DE MANEGE EN HET CORONA VIRUS
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