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LVanaf 18 mei worden alle lessen hervat.  In de buitenlucht is veel mogelijk, BINNEN LESSEN BLIJFT VERBODEN. 
Bovendien is bepaald dat het gaat om GEORGANISEERDE SPORTACTIVITEITEN, dus geen particuliere initiatie-
ven. In Drenthe is in de Veiligheidsregio afgesproken dat provinciaal dezelfde regels worden gehanteerd. Overi-
ge protocollen gelden in Drenthe dus niet. 

PROTOCOL BUITENSPORTACTIVITEITEN STROOMRUITERS

Algemene regels

naar de les

Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering 
helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere 
termijn. Daarom: 

• Behoud ten minste 1,5 METER afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende kinderen t/m 12 jaar); 

• Bij KLACHTEN zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt BLIJF THUIS;

      Deelnemers mogen om deze reden ook worden teruggestuurd; 

• Indien een huisbewoner koorts heeft blijft u thuis;

• Alleen deelnemers, sportbegeleiders en instructie zijn op de sportlocatie aanwezig;

• De lessen vinden allemaal plaats in de BUITENBAK. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt onderling geen  

afstandsbeperkingen. De instructie blijft op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers; 

• De toiletten zijn geopend. Hier is mogelijkheid handen te wassen/desinfecteren (bij voorkeur thuis voorafgaand aan de 

les naar toilet).

• Alle instructie is voorzien van een EHBO KOFFER;

• Tijdens de jeugdlessen is de één aangewezen persoon voor het WAARBORGEN VAN DE CORONAVEILIGHEID, ook te 

herkennen aan het GELE HESJE. Maar we doen het SAMEN, spreek elkaar aan waar nodig. Bij onduidelijkheden of cala-

miteiten kan altijd CONTACT worden opgenomen met een van de BESTUURSLEDEN.

De lessen worden gegeven op maandag- dinsdag- woensdag- en donderdagavond in de buitenbak van onze accommodatie. 

• Ga voorafgaand aan de les THUIS NAAR HET TOILET;

• ALLEEN DEELNEMERS en hun begeleider zijn welkom tijdens de les;

• Zadel je paard/pony op bij de trailer;

• Je gaat niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de richting de rijbak ;

• Loop achter elkaar aan en houdt te allen tijde rechts aan;

• Houdt op het hele terrein, ook in de rijbak 1,5 METER afstand van elkaar;

• BEGELEIDERS zijn NIET TOEGESTAAN langs de hoefslag;

• Na de les loop je gezamelijk, uiteraard ook met 1,5 meter afstand, naar de trailers, 

• Bij de trailer zadel je je paard/pony af en je gaat GELIJK NAAR HUIS;

• Toiletten zijn geopend. Wij vragen jullie deze zo min mogelijk te gebruiken en na gebruik de toiletbril,

      deurklinken en uw handen te desinfecteren.

• Desinfectiemateriaal staat bij de ingang van de toiletten.
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REGELS EN PRTOCOLLEN ZIJN TIJDE-

LIJK 

ZODRA DE MAATREGELEN WIJZIGEN ZULLEN 

WIJ ONZE REGELS EN PROTOCOLLEN HIEROP AANPASSEN

Deze regels en protocollen zijn tijdelijk zodra de maatregelen wijzigen zullen 

Wij onze regels en protocollen hier naar aanpassen


