
Maatwerk maatregelen Hippisch Centrum Montfort  
 
De overheidsmaatregels worden in acht genomen.  
 
Lid worden van Hippisch Centrum Montfort wat betekent dat voor jouw 
 

- Wanneer je al lid bent van de knhs/fnrs hoef je slechts 1 basis lidmaatschap te betalen. Dus wanneer je al lid bent zijn hier geen 
extra kosten aan verbonden 

- Kinderen t/m 12 jaar ontvangen een Bixie & Friends ruiterpaspoort . Klik op de link voor meer informatie 
https://www.bixiekids.nl/?_ga=2.194269871.347128868.1587647156-131021179.1587647156 

- Kinderen/volwassenen van 12 jaar en ouder ontvangen een brons of een zilver paspoort. Brons is t/m f12 en 90 cm springen en 
zilver is f13 t/m L springen en L-dressuur. 

- Wanneer je lid word van onze vereniging is het ruiterpaspoort gratis als je ook lid bent van een andere vereniging kost het 
ruiterpasoort €7,50 . 

- Mogelijk om een startpas aan te vragen. 
- Ook zonder startpas kun je bij ons ook deelnemen aan wedstrijden met een ruiterpaspoort.  
- De voordelen van een lidmaatschap: Trainen in een wedstrijdbaan zowel dressuur als springen. Op activiteiten georganiseerd 

door HCM heb jij de mogelijk als eerste in te schrijven.  
- Laatste nieuws up date middels email.  
 

 
Doelgroep kinderen t/m 12 jaar  
 

- t/m 12 jaar mogen kinderen in groepsverband sporten  (ouders mogen niet langs de zijlijn staan) Wel hebben wij op onze 
accommodatie parkeervakken voor onze grote buitenpiste om naar de kinderen te kijken. Ouders mogen wel aanwezig zijn in 
de rijbaan tenzij dit noodzakelijke begeleiding betreft.  

- Kinderen t/m 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten. 
- Met gediplomeerde instructie  
- Begeleiding van hun ouders  
- Georganiseerde sportactiviteit mogelijk (clinic) 

 
Doelgroep 13 t/m 18 jaar  
 

- Groepsvorming van meer tot 2 personen is niet toegestaan. Uitgezonderd hierop zijn gezinnen en huishoudens.  
- Jongeren van 13 t/m 18 jaar die buiten sporten mogen groepsvormen mits zei de 1,5 meter in acht nemen.  
- Georganiseerde sportactiviteit mogelijk mits 1,5 meter in acht wordt genomen. (clinic) 

 
Volwassenen 
 

- -Topsporters kunnen binnen en buiten trainingen hervatten op 1,5 meter afstand. Mits je aan de accommodatie een topsport 
status kunt overleggen.  

- Voor volwassenen is het sporten op een sportaccommodatie verboden. 
- Volwassenen krijgen enkel toestemming tot de paardensport accommodatie indien zei zelfstandig hun paard beweging geven 

t.b.v. het dierenwelzijn. (Ritme en conditiebehoud) dus training .  
- De accommodatie is i.v.m. het dierenwelzijn enkel geopend voor haar vaste leden. 
- Samenkomsten zijn verboden 
- Groom aanmelden als lid  

 
 
Wedstrijden  
 

- Zijn niet toegestaan  
 
Horeca & Terras  
 

- De eet en drinkgelegenheden zijn gesloten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


