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Verhuur rijhal voor het filmen en rijden van (Z-) dressuurproeven 

 

Stichting Manege de Luttenberg en Paardensportvereniging Luttenberg stellen haar 

dressuurbaan beschikbaar van 26 februari tot en met 11 maart 2021 voor de noodzakelijke 

training van sportpaarden.  

Vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, is het mogelijk om in de 
dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat 
het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt heeft de KNHS vanwege de 
grote vraag vanuit dressuurruiters in afstemming met het dressuurforum besloten ook tijdelijk 
winstpunten toe te kennen aan proeven in de klassen Z1 t/m ZZ-Licht. Hier zijn wel separate 
bepalingen voor opgesteld. 
 
Stichting Manege de Luttenberg stelt haar rijhal beschikbaar voor dressuurruiters met een 
uitgezette (Z-)dressuurbaan. De dressuurbaan is ook te verkleinen tot een 20-40 baan, zodat 
proeven van alle niveaus gereden kunnen worden.  
 
Onze hal beschikt over een goede bodem en goede verlichting waardoor de proef goed 
gefilmd kan worden. 
 

• Rijhal kan op doordeweekse dagen gereserveerd tussen 8.00 uur en 13.00 uur. 

• Afhankelijk van de reservering bedragen de kosten:  
o per paard € 12,50 
o per uur € 20 
o per dagdeel € 60  

• Beschikbaarheid vrijdag 26 februari t/m donderdag 11 maart 2020  
 
Bij het reserveren van de hal ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en het 
hieronder vermelde reglement. Gebruik van de hal is op eigen risico.  
 
Voor reservering:  
jeanet@manegeluttenberg.nl of WhatsApp: 06- 53 77 24 82 
marjolein@manegeluttenberg.nl of WhatsApp: 06 -28 10 65 85 
 
Wij vragen om vooraf te betalen via IDEAL via onze site www.manegeluttenberg.nl.  
 
Voor de specifieke bepalingen voor de Z1-ZZlicht, verwijzen we naar de KNHS site: 
https://www.knhs.nl/media/19524/aanvullende-bepalingen-paardrijdennl-z1-tot-en-met-zz-
licht.pdf 
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REGLEMENT 

 
Algemeen 
 
• Houd je aan de gereserveerde tijd: de hal gelieve niet voor 08:00 uur betreden, daarnaast dien je 

de hal uiterlijk 13.00 uur te verlaten 
• Toegang enkel voor ruiters en noodzakelijke ondersteuning. 
• Breng de dressuurring na gebruik weer terug in de oorspronkelijke staat (20-60) 
• Entree manege enkel via achteringang. 
• Gebruik enkel de hoofdpiste. 
• Bij overtreding van het opgestelde (Corona) reglement is het risico op een boete voor de 

gebruikers. Stichting Manege de Luttenberg is hiervoor niet aansprakelijk. 
• Houd je aan de huis- en gedragsregels + rijbaanregels, deze zijn op meerdere plekken in de 

manege te vinden. 
• Ruim zelf de mest op. 

 

Bezoekersregistratieplicht  

Binnen de accommodatie geldt een registratieplicht voor bezoekers. Het doel hiervan is het in kaart 

brengen van bezoekers om zo, bij een eventuele besmetting, deze gegevens te gebruiken voor het 

bron en contactonderzoek. Bij de ingang bevindt zich een registratiemap, hierin noteer je de 

gevraagde gegevens. 

Mondkapjesplicht  

Het aantal besmettingen binnen onze regio is fors. Houd je daarom alsjeblieft aan de bekende 

basisafspraken: desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij vertrek, draag een mondkapje (behalve 

wanneer je op het paard zit) en houd minimaal 1.5 meter afstand. Doe daarnaast een 

gezondheidscheck bij aankomst en blijf thuis bij klachten. 

 

Bij vragen of inlichtingen:  

Marjolein Snijders – 06 28 10 65 85 of  

Jeanet Makkinga – 06 53 77 24 82  

 

Sportieve groet,  

Bestuur Stichting Manege de Luttenberg  

Bestuur PSV Luttenberg 


