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                     De Zuidplasruiters 

CORONA PROTOCOL 
Dit algemene protocol vervangt de eerdere protocolversies voor : 
-  terreinleden 
-  verhuur crossterrein 
-  verenigingslessen 
-  trainingen 
Is geldig vanaf 2-3-2021 0.00 uur op de gehele accommodatie en blijft tot nader bericht 
van kracht.  

Het buitenterrein is beschikbaar voor terreinleden. Paardrijden in de buitenlucht is de 
norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden 
 

De binnenbak is alleen beschikbaar voor het individueel geven van voldoende dagelijkse 
beweging.  Wanneer noodzakelijk voor de veiligheid, is één begeleider toegestaan. 
Het is toegestaan dat deze begeleider instructies geeft. Nogmaals, de binnenbak mag alleen 
gebruikt worden voor de dagelijkse beweging en verzorging ten gunste van het welzijn van 
het paard. Eén paard en één begeleider  is het maximum dat in de binnenbak is toegestaan. 
*1) 

Kinderen en jeugd tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden en lessen in een 

buitenrijbaan. Tijdens de verenigingslessen is het niet toegestaan dat andere terreinleden 
het buitenterrein gebruiken. *2) 
 
Voor volwassenen geldt buiten een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter 
afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Er mogen geen 
groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Privélessen zijn buiten wel toegestaan. 
Hierbij geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen (exclusief instructeur), mits er 1,5 
meter afstand tot elkaar wordt gehouden. 

Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, mag een begeleider aan de kant staan. Denk 
hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 2 personen en de 1,5 meter afstand.  

Mondkapje : In de binnenbak cq toiletruimte is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze 
verplichting geldt niet voor de ruiter tijdens het rijden. 
Maximaal 1 begeleider is toegestaan. 
Publiek is niet toegestaan. 
Zodra je klaar bent met rijden verlaat je het terrein.  
Houd je aan de sociale en hygiëne maatregelen. 

*1) Alleen na aanmelding in de terreinapp is gebruik van de binnenbak toegestaan. Maximale   
     gebruiksduur is 45 minuten. 
*2) De tijden van de verenigingslessen zullen in de terreinapp worden gemeld. 

Bij niet naleving van één van bovenstaande regels wordt een eventueel aan de vereniging 
opgelegde boete verhaald op het terreinlid of terreinhuurder. 

Tot slot: Wij doen een dringend beroep op iedereen zich te houden aan alle voorwaarden 
die in dit protocol zijn opgesteld. Dit is echt van levensbelang voor jezelf én voor anderen. 


