
Dear riders and visitors, 

Last week a big crowd was present at our show. This led to dangerous and irresponsible situations 
given the current issues. Therefore we decided to deal with the spread of the coronavirus in a stricter 
way.  

For an unknown period of time we do not allow visitors on the showground. Riders can bring a 
limited entourage: 1 groom and 1 additional person (Total: 3 bracelets per rider) 

Bring a face mask with you if you are coming to Azelhof. In certain zones it is impossible to keep 
social distancing. That’s why it is obligated to wear a mask  in these zones. 

Follow the signs where to walk. Most paths are wide. There we apply two-way traffic. Walk on the 
right side. On narrow paths we apply one-way traffic. If you’re watching the show, you should be 
sitting on a bench or at a table. You can also stand still at the fence of the arena. In any case it is not 
allowed to stand in the middle of the pathway. 

We ask everyone to have regard for our rules. Only then our shows can take place safely. 

Sincerely, 

The Azelhof-team. 

 

 

 

Beste ruiters en paardensportliefhebbers, 

Laatste wedstrijd waren toeschouwers in grote getallen aanwezig op het Azelhof. Dat heeft geleid tot 
situaties die in deze problematiek onverantwoord zijn. We hebben dan ook besloten strengere 
maatregelen op te leggen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  

Voor onbepaalde tijd wordt geen publiek toegelaten op het wedstrijdterrein. Ruiters kunnen wel een 
beperkte entourage meebrengen: 1 groom en 1 extra persoon per ruiter. (totaal dus 3 armbander 
per ruiter) 

Kom je naar het Azelhof, neem dan een mondmasker mee. In sommige zones is het onmogelijk de 
1,5-meter-regel te respecteren. In die zones wordt het dragen van een masker verplicht. 

Houd je strikt aan het circulatieplan. De meeste wandelpaden zijn breed. Daar geldt 
tweerichtingsverkeer. Je wandelt rechts, met de stroming mee. Smalle paden krijgen een aanduiding 
van eenrichtingsverkeer. Als je de wedstrijd wil volgen, kan je zitten aan een tafel, op een bank of kan 
je stilstaan aan de omheining van de piste. Stilstaan in het midden van het wandelpad is dus 
verboden. 

We vragen iedereen de regels te respecteren. Alleen zo kunnen onze wedstrijden veilig verlopen. 

Met sportieve groeten, 

het Azelhof-team. 

 

 


