
Corona protocol Eventing for All 
 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft.  
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• ga voordat je naar het terrein vertrekt thuis naar het toilet;  
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
• vermijd het aanraken van je gezicht;  
• schud geen handen;  

 

Extra maatregelen voor iedereen 

 Kom met maximaal 2 personen per paard naar de training. 

 Er wordt lesgegeven met een instructieset. Zorg ervoor dat je je eigen oortje(s) meeneemt, 

zodat wij alleen het kastje in hoeven te pluggen. (zorg dat het oortje goed blijft zitten tijdens 

het sporten en maak hem vast door het draadje een slag om je capbandje te wikkelen. Elk 

normale oortje voor telefoons kan in de kastjes. Een oortje dat ook om je oorschelp blijft 

zitten is aan te raden. Mocht je je oortje zijn vergeten zijn er altijd reserve oortjes aanwezig. 

 Wij verkopen geen drinken/eten neem dit dus zelf mee. 

 Ouders/grooms/hulp blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. Je mag wel het crossterrein op, 

maar gebruik van de picknick bank is niet toegestaan. Zelf een stoeltje/krukje meenemen is 

wel toegestaan.  

 Je komt maximaal 15 minuten voor de les aan, zadelt op bij eigen trailer en gaat na de les 

direct weer naar huis. Zorg dat je op de aangegeven tijd op het crossterrein aanwezig bent 

om drukte op de parkeerplaats te voorkomen. 

 Mocht je van je paard af vallen gaat je ouder/verzorger/hulp zelf naar je toe (wij zorgen voor 

het paard). Wij komen ook naar je toe maar houden 1,5 meter afstand mits dit niet mogelijk 

is door de omstandigheden.  

 Om drukte op de parkeerplaats te voorkomen graag pas af te zadelen bij de trailer als de 

nieuwe groep op het crossterrein is.  

 Betaling van de training wordt uitsluitend, uiterlijk 3 dagen, voor de training per bank 

voldaan. Hiervoor ontvang je betaalgegeven per mail. Bij uitblijven van betaling wordt de 

inschrijving geannuleerd. Zorg dat je een betaalbevestiging kunt laten zien als je twijfelt of 

het geld op tijd is overgeboekt.  

 


