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Beste allen,
Afgelopen maandag 11 mei mochten ook volwassenen weer buiten sporten. Daarvoor was, zoals je
weet, de jeugd tot 19 jaar alweer bezig met de sport.
Daar paardrijden ook sporten is …. willen we aanstaande maandag 18 mei ook de volwassen lessen
weer opstarten.
Zoals je zult begrijpen dienen wij onszelf ook de vraag te stellen hoe we alle lessen weer kunnen
geven met inachtneming van de RIVM maatregelen.
Lessen in coronatijd:
Het mag weer!!!
We gaan om te zorgen dat we met niet teveel mensen tegelijk op het terrein zijn en in de lessen de
groepslessen voor volwassenen mondjesmaat weer opstarten.
Lopende de komende maanden tot na de zomervakantie rijden we met 1 groepsles volwassenen in
de ochtend en 1 groepsles volwassenen in de avond. De groepsgrootte is aangepast naar 8
personen.
Daarnaast blijven er privélessen aangeboden worden, 1 uur rijden met 2 volwassenen voor 2 uur van
uw leskaart.
Iedereen was hier zeer enthousiast over, iedereen gaf aan dat er naast de spierpijn ook heel veel
ontwikkeling in het rijden is gevonden.
Voor alle lessen kan worden ingeschreven via het klantenportaal!
Gevorderde ruiters in gevorderde lessen en minder gevorderde ruiters in “veulenlessen”, “basis”,
“halfgevorderd” of “halfgevorderd +”. Twijfel je over je niveau, stuur dan even een mail naar
info@mansour.nl
Lesinschrijvingen: **** Belangrijk****
Een nieuwe tool in het klantenportaal maakt het mogelijk voor jullie om de lesplanning te kunnen
bekijken en daar direct zelf in te schrijven, of af te kunnen zeggen.
De “vaste lestijden” of “groepen” zijn in de ijskast gezet tot na de zomervakantie.
Hoe gaan we te werk? Je kunt steeds 1 week van te voren inschrijven en dan 1 les per week, zo krijgt
iedereen kans om te komen rijden.
Je kunt alleen inschrijven voor een les waarin nog plaats is en uiteraard op je eigen niveau. Als wij de
inschrijving goedgekeurd hebben krijg je dat te zien en sta je dus in de les genoteerd.
We sturen alle rijdende ruiters deze tool (nog eens) per email.
Leskaart in coronatijd:
Op de kwartaal kaart van kwartaal 1 in 2020 staan 11 uren in plaats van 13 uren.
Op de kwartaal kaart van kwartaal 2 in 2020 staan 12 uren in plaats van 13 uren.
De 3 uren die van deze kaarten zijn afgetrokken, hebben we in mindering gebracht van de prijs van
de 2de kwartaal kaart.
De uren van de eerste en tweede kwartaal kaart van 2020 kun je oprijden tot en met 30 juni 2021.
Op de derde kwartaalkaart zijn weer de gebruikelijke 13 uren genoteerd, deze zijn op te rijden tot 31
december 2020.
Op de vierde kwartaal kaart staan ook weer 13 uren en die zijn op te rijden zijn tot einde eerste
kwartaal 2021.
Dit jaar kun je de leskaart uren ook gebruiken voor buitenritten en privélessen. Je kunt je kaart altijd
opvragen door een mailtje te sturen naar info@mansour.nl

Mocht het zo zijn dat je in de knel komt met je kaart (of betaling daarvan) dan overleggen we graag
even en zoeken we naar een goede oplossing.
Bezinning:
Deze “stop” is voor ons een moment van bezinning geweest. Wij hebben ons gebogen over het
welzijn van onze paarden en de “druk” die op ons team ligt om jullie te kunnen leren omgaan met de
paarden op een zo goed mogelijke manier, waardoor het voor jullie en de paarden leuk en fijn is. Dit
in de ruimste zin van het woord.
Welzijn:
Als we praten over het welzijn van de paarden en pony’s, streven wij er naar om onze dieren niet
teveel te laten werken en werkuren goed verdeeld te hebben over de dag. Dat gaat een hele puzzel
opleveren om alle ruiters zo in te delen dat we dit ook goed kunnen waar maken.
Planningen / lesindelingen:
We gaan de groepsgrootte van de lessen terug brengen naar 8 personen. Dit zal niet direct in alle
groepen lukken maar we werken hier wel aan.
Lessen worden ook anders gepland, diverse lesuren worden aangepast en ook de intensiviteit in de
lessen zal anders worden. Niet voor de ruiters, wel voor de paarden.
Door met 8 personen te rijden kan er veel meer aandacht worden gegeven door onze lesgevers en
kunnen we de druk op de paarden veel beter verdelen.
Ook gaan we waar mogelijk gezien het weer en de rijervaring meer met de lessen de bossen in, de
belasting factor voor de paarden ligt lager daardoor.
Ruiters die we graag op andere dagen of uren verwelkomen krijgen daar bericht over, hoor je niets
dan veranderd er ook niets…..
Ruitergewichten:
We hebben al een paar jaar een gewichtslimit voor onze paarden op papier staan en wijzen daar al
regelmatig op in de lessen. Nu gaan we deze regel strakker oppakken. We proberen met deze regel
onze paarden te beschermen tegen overbelasting.
Heb je een BMI die groter is dan 25 of je komt boven de getallen uit die we op de gewichtslijsten
hebben staan, dan verzoeken we je via mail contact met ons op te nemen zodat we met jou een
leuke andere omgang met de paarden kunnen bespreken. Denk daarbij aan mennen, freestyle,
handwerk, longeren en misschien wel op stal mee helpen in de verzorging.
Samen komen we zeker tot een oplossing en samen zorgen we dan voor het welzijn van onze
paarden.
Honden:
We hebben besloten om geen honden meer toe te laten op ons bedrijf, de overlast en veiligheid
heeft ons dat doen besluiten. Helaas werden er steeds meer honden op ons terrein uitgelaten,
uitwerpselen, blaffende honden tussen de paarden, honden op de banken in de foyer werden ons
teveel.
Wachtlijsten:
Om te zorgen dat we de lessen goed kunnen verdelen hebben we het inschrijven op de (lange)
wachtlijst die we al hebben nu stop gezet. Alleen ruiters die al gevorderd zijn, dat wil zeggen: kunnen
stappen, draven en galopperen, kunnen we mondjesmaat nog inplannen op de bestaande lessen.
Beginnende ruiters, die dus weinig of nooit hebben gereden schrijven we niet meer in. Medio 2021
kijken we opnieuw naar de stand van zaken en zullen dan bekijken of we deze stop moeten vast
houden.
Wie al op de wachtlijst staat bij ons raden we aan om eens rond te kijken bij collega bedrijven en

daar vast te starten, bij ons gaat het lang duren en we kunnen helaas niet aangeven hoe lang dat gaat
worden.
Beugelriemen en meer:
Het zal of gaat je nog opvallen dat we de beugelriemen anders aan de zadels hebben gehangen.
Ons Nienke en Roxanne hebben een instructie filmpje gemaakt over hoe je deze op maat kunt maken
en op kan steken. Kijk https://www.youtube.com/watch?v=_BsdMucYUwo&feature=youtu.be naar
de film, bij vragen horen we je graag.
Trompetterkorps:
Ons Trompetterkorps te paard heeft in deze tijd helaas een aantal leuke optredens misgelopen. We
waren o.a. uitgenodigd op de bevrijdingsfeesten in Katwijk / Rijnsburg. Ook de vaste oefenavond was
natuurlijk stilgelegd.
Na 01 juni gaat het korps weer oefenen, weliswaar alleen buiten en nog even niet te paard. Maar het
begin is er weer, nu maar hopen dat er volgend jaar weer mooie optredens zullen zijn.
Er zijn natuurlijk wel wat regeltjes:
Wel wat regels om te zorgen dat ook wij paardensport beoefenaars bijdragen aan de bestrijding van
corona. Wij zullen zo nodig deze maatregelen aanpassen of aanscherpen. Ook zal het gehele team
toezien op het navolgen van deze regels en jullie “bijsturen” waar het moet.
 Heeft u of uw kind last van neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts blijf dan thuis,
graag de les afmelden via het klantenportaal.
 Wij willen u vragen om minderjarigen leerlingen met maximaal één ouder of begeleider mee
te laten komen naar de manege.
 Laat broertjes, zusjes en vriendjes niet mee komen naar de manege.
 Kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet alleen op de manege verblijven buiten de lestijden
om of op andere dagen dan de vaste les.
 Wij en onze medewerkers dienen ons aan de door de RIVM opgelegde regels te houden. Op
het terrein en bij de gebouwen hebben wij de regels op bordjes gezet. Zo hebben we ook
looplijnen gemaakt om te zorgen dat iedereen de ruimte heeft. Wij willen jullie vriendelijk
verzoeken om deze regels toe te passen.
 Ons eetcafé zal na 01 juni weer open zijn, binnen mogen niet meer dan 30 personen
aanwezig zijn. Daar we allemaal 1,5 meter uit elkaar moet blijven brengen wij het aantal
terug naar 20 personen inclusief ons team.
Buiten op het terras mogen meer mensen zitten ook op 1,5 meter afstand van elkaar. Het
tafelplan is binnen en buiten daar op aangepast.
 Wanneer het kabinet de maatregelen zal aanscherpen / afzwakken en/of wanneer er vanuit
het RIVM andere acties worden uitgezet zullen wij hier uiteraard zo snel mogelijk op
anticiperen.
 Je ontvangt dan opnieuw een mail van ons.
 Mocht je nog vragen hebben dan kun je ons altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Team Stal Mansour

