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Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de  
faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de 
geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.  
  
Ook PSV de St. Trudruiters Stiphout werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en 
verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van 
iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde 
opstart is het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van <Datum>. Dit 
document beschrijft hoe PSV de St. Trudoruiters Stiphout de huidige maatregelen zal toepassen.  
  
    
Maatregelen PSV de St. Trudoruiters Stiphout: 

 Sporters boven de 12 jaar houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de begeleiding.  

 In het zomerseizoen vinden de verenigingslessen buiten plaats in een buitenbak. 

 De verenigingsles wordt opgedeeld in twee blokken van 3 kwartier. Zo kunnen we het aantal 
leden wat aan de les deelneemt verspreiden en zijn we maximaal met 4 rijdende leden 
tegelijkertijd aanwezig in de bak. De instructeur en/of coördinator zal wel gedurende de gehele 
tijd van deze verengingsles aanwezig zijn.  

 De vereningsles zal op woensdagavond plaatsvinden. Groep 1 rijdt van 18.30 tot 19.15. Groep 
2 rijdt van 19.20 tot 20.05. Zo zijn er 5 minuten wisseltijd waarbij de groepen kunnen wisselen 
zonder elkaars weg te kruisen. Tevens kunnen dan handvaten van de bakomheining gereinigd 
worden, als dit nodig is.  

 De leden maken alleen gebruik van de buitenbak. Deze is bereikbaar via de ingang aan de 
zijkant van de bak via het zandpad. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van het pad van de 
ingang via de stal, met uitzondering van de instructeur i.v.m. gebruik van een elektrische 
rolstoel . 

 Onze leden wordt verzocht te allen tijde handschoenen te dragen.  

 De leden die deel willen nemen aan de verenigingsles van die week geven dit via de 
groepsapp door aan de instructeur en coördinator, vóór de desbetreffende woensdag. De 
instructeur en/of coördinator maakt op basis hiervan een indeling en communiceert dit naar de 
leden. 

 .Op de parkeerplaats (zandpad, niet op het terrein) wordt minimaal 3 meter 
afstand gehouden tussen auto’s met trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en 
uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.   

 Er kan geen gebruik gemaakt worden van sanitaire voorzieningen. 

 Het is niet toegestaan voor toeschouwers om het terrein te betreden en de verenigingsles 
vanaf de zijlijn te volgen. 
 
Tijdens de verenigingsles is er een coördinator aanwezig die zorgt dat de maatregelen in acht 
genomen worden en spreekt personen aan op het niet navolgen van de regels. 

 

 Leden, eventuele begeleiding, instructeur en coördinator mogen alleen aanwezig zijn tijdens 
de verenigngsles als ze klachtenvrij zijn. 

 

 
Paardrijden per doelgroep  
  
Kinderen t/m 12 jaar   

 Verenigingslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht 
kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs en begeleiders houden, 1,5 meter afstand tot 
de ruiters en elkaar.   

 Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 
training/les. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er 

http://www.nocnsf.nl/sportprotocol


een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. Dit moet van te voren wel 
aangegeven worden bij de instructeur/coördinator, 

 Ruiters mogen bij het op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een 
persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats 
buiten het terrein.    

 
  
Jeugd 13 t/m 18 jaar   

 Verenigingslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht 
kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter 
afstand onderling te houden. Onze instructeur en begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de 
ruiters en elkaar.   

 Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand 
niet gegarandeerd kan worden.   

 Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs en begeleiding op basis 
van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting 
van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden. 

 Toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 
training/les.  Echter, mocht ondersteuning bij de sportactiviteit noodzakelijk zijn dan mag er 
een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn. Dit moet wel van te voren 
aangegeven worden bij de instructeur/coördinator. 

 Ruiters mogen bij het op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een 
persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats 
buiten het terrein.  

 
 Volwassenen 

 Verenigingslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit in de buitenlucht kunnen laten 
plaatsvinden. Ook is het bij ons voor de volwassenen mogelijk om 1,5 meter afstand onderling 
te houden. Onze instructeur en begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en 
elkaar.   

 Wij geven volwassenen geen les/training in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet 
gegarandeerd kan worden.   

 Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeur en coördinator op basis 
van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de activiteiten een inschatting 
van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.  

 Ruiters moeten zelfstandig op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen 
worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en 
afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats buiten het terrein. 

 
Communicatie 

 Op de website en via de mail zijn posters gedeeld om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk 
te maken aan de ruiters. 

 Alle  leden ontvangen via de mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor 
jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd. 

 De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website www.st-trudoruiters.nl  

 Rijdende leden die deel willen nemen aan de verenigingsles maken dit kenbaar voor de 
desbetreffende woensdag via de groepsapp aan de instructeur en coördinator. 

 Eventuele wijzigingen van het protocol en de regels worden via de mail kenbaar gemaakt. 

 Voor vragen en/of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met de coördinator, Meike 
de Wolf 0615208362. 

  
  
Wedstrijden en activiteiten  

 Er vinden geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats. 
 
 

http://www.st-trudoruiters.nl/

