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Toiletteren:  We gaan ervan uit dat de ruiter die als eerst start op een bepaalde pony/paard, zijn/haar pony 
wedstrijd klaar maakt (poetsen - knotten - …) – zo niet, geef het door aan de volgende ruiter via je teamcaptain, 
zodat deze dat in de teamcaptian app kan delen, de hulp van de volgende ruiter is uiteraard altijd welkom!                                         
Je mag eventueel zaterdag tussen 17u-20u  je paard/pony al voorbereiden).  
De ruiter die als laatste rijdt op een bepaalde pony/paard, verwijderd de knotjes e.d.  

Dekjes:  Er zal per pony/paard een wit dekje voorzien worden per pony. Dit dekje zal aan de stal hangen 
of over de haken, gelieve dit na jou proef terug te hangen zodat dit opnieuw gebruikt kan worden door de volgende 
ruiter indien je pony tussendoor terug op stal gaat. Er worden dus geen dekjes gewisseld tussen de groepen door.
   
Pauze:  Tijdens de pauze is er niemand in de stallen, zo kunnen de paarden en pony’s echt even tot rust 
komen en eten. We hopen dat iedereen dit respecteert.  

Roken:  Roken is alleen toegestaan op de parkeerplaats of bij de Herberg.  

Accessoires: Doe geen accessoires in de manen/staart van je paard die er niet binnen 1 min erin en er weer 
uit kunnen, er is geen tijd voorzien om deze aan te brengen/verwijderen als je paard word overgenomen.  

Publiek:  Publiek is toegestaan tijdens de proef in de bak. 
We maken hiervoor aparte ruimtes/plekken voor 18+, uiteraard draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje! 
Personen uit het zelfde gezin mogen samen in een ruimte/plek. We vragen wel om met gezond verstand te 
gebruiken en het publiek een beetje “te beperken”.  
 
Leg het volgende ook uit aan jullie publiek: 
 *Kinderen en deelnemende ruiters tot 18 jaar (van 13 tot  18 met mondkapje) kunnen sowieso blijven kijken.  
*Begeleiders mogen op stal helpen(per deelnemer max. 1 begeleider). 
*Publiek kan wachten in de Herberg of op het parkeerterrein, 5min voor de proef mogen ze richting de binnenbak 
komen en worden dan doorgelaten, zodra de groepen gaan wisselen, in de manege kantine is ruimte genoeg om de 
1,5meter regel te respecteren en veilig te wachten. 
*Ingang: Via de manege kantine kan het publiek door de kleine binnenbak naar de grote binnenbak doorlopen aan 
de rechterkant. (mensen met mobiliteit problemen, mogen via de uitgang naar binnen!) 
*Uitgang: Via de grote binnenbak. 
*Volg duidelijke de pijlen met publiek! 
*Publiek is niet toegestaan in de stallen. 
*Kinderen onder de 14 dienen te worden begeleid! Het is voor iedereen maar vooral het wedstrijdteam een drukke 
dag, er is dus geen tijd om kinderen op te vangen, hulp in de stallen is voorzien! Het is dus geen “stalhangdag” 
i.v.m. de drukte. 
*Schoeisel: Draag stevige dichte schoenen in/om de stallen en rijbak! Open schoenen worden niet toegelaten! 
 
Herberg:  De Herberg zal om 9:30 en heel de dag geopend zijn. Voor mensen die willen dineren is er een 
mini kaart,  graag voor donderdag uw reservering naar: info@hoevegalderzicht.nl op=op en vol=vol ;)   
Schnitzel met friet en salade   €12,95 
Steak on a stone met friet en salade  €18,95  

Prijsuitreiking:    De prijsuitreiking is voorzien om 17u30 in de Herberg. We gaan ervan uit dat jullie hierbij 
talrijk aanwezig willen zijn, kan je niet, vraag dan jou teamcaptain of teamgenootjes om jou prijs in ontvangst te 
nemen.    
 

Wie geen mondkapje draagt in gesloten ruimtes en hiervoor geen medische verklaring kan tonen wordt 
direct verzocht het erf te verlaten! 

 
 

Heel veel plezier allemaal!!! 


