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Datum Geplande activiteiten 
(beperkingen) 

Tijd OPMERKINGEN 
(Bij vragen: vraag de balie of  R&HCie) 

Jan (zo 1 jan = nieuwjaarsdag)   

• Als uitgangspunt wordt 1x regelles 
+ examen per maand gepland; 
gecombineerd op een zaterdag. 

• Alle regellessen worden buiten in 
de kleine baan gegeven. Houd 
rekening met het weer; geen 
materiaal nodig. 

• Na de regelles wordt het 
regelexamen in het clubhuis 
gehouden.  

• Kosten: 10 euro, cash te voldoen 
bij de examen-aanvang. 

• Houd rekening met onderstaande, 
indien van toepassing: 
 

CORONAREGELS TIJDENS 
LESSEN EN EXAMENS 

(indien van toepassing  
gedurende het seizoen.) 

 

• Maximaal 12 personen per les en 
examen. 

• De regelles in de baan wordt door 
2 regelcommissarissen in groepen 
van max 6 personen gegeven. 

• Het examen in het clubhuis mag 
met max 12 deelnemers 
plaatsvinden. 

• Hierbij zijn mondkapjes en 1,5 
meter afstand tot elkaar verplicht, 
indien van toepassing. 

• Bij meer dan 12 personen wordt 
een tweede examen 
georganiseerd. 
 

                             
  
      
      

Za 14 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

Feb                           (Carnaval za 18 feb)  

Za 11 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

Maart <<<  26 maart = begin zomertijd  >>>  

Za 11 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

April (zo 9 en ma 10 april = Pasen)  
(wo 27 april = Koningsdag) 

 

Za 9 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

Mei (29 april  t/m zo 7 mei is meivakantie) 
(do 18 mei H’vaart, 28 +29 mei = Pinksteren) 

 

Za 14 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

Juni   

Za 10 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

Juli (schoolvakantie: 15 juli – 27 augustus)  

Za 8 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

Augustus (schoolvakantie: 15 juli – 27 augustus)  

Za 5 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

September   

Za 16 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

Oktober <<<  29 oktober = einde zomertijd  >>>  

Za 7 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

November   

Za 11 Praktijkles Regelkennis kleine baan (1.15uur) 
+ Theorie-examen Regelkennis ( 1.15uur) 

10 uur 
12.30 

   

December   

Za 9 Reserve  

 ---  

GECOMBINEERDE LES + THEORIE-EXAMEN 2023  
• Overleg met uw pro voordat u zich inschrijft voor een van onderstaande geplande activiteiten. 

• Inschrijven doet u handmatig op het inschrijfformulier in de hal van het clubhuis. 

• Wij houden in de uitvoering steeds rekening met de geldende coronamaatregelen. 
 


