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Protocol Veulenkeuringen 2020 tijdens Corona 

Dit protocol is opgesteld voor verantwoorde veulenkeuring op het terrein om en 

nabij het Stoeterij het Swarte Paert. Het voorbeeld protocol van de KNHS en het 

protocol keuring paarden- en ponystamboeken door Koepel Fokkerij geldt als basis 

voor de inhoud van dit protocol. Ti jdens de keuring moeten alle door de RIVM 

voorgeschreven maatregelen genomen worden om infectieoverdracht te voorkomen. 

 
Afspraken uitvoering veulenkeuring: 

1. Ti jdens keuring vinden er geen contactmomenten plaats tussen de aanwezigen. 

Paardensport is ook geen contactsport. Geen samenscholing. Vermijd drukte! 

2. De inrichting van de keuringen is sober (geen plaatsing, geen huldigingen, geen 

kampioenschappen enz.). Uitsluitend voor het stamboek noodzakelijke 

activi teiten. Elk dier wordt individueel beoordeeld en de bevindingen worden 

meteen bekend gemaakt. 

3. Het aantal aanwezige deelnemers en medewerkers op het terrein wordt tot een 

minimum beperkt. Vanaf 1 juni maximaal 30 personen, inclusief medewerkers; 

vanaf 1 juli maximaal 100 personen, inclusief medewerkers. 

4. Er i s  voor de keuring een team van: 

2 juryleden 

per paard/veulen 1 voorbrenger en 1 aanjager  

1 ringmeester 

1 terreinmedewerker 

1 a lgemene medewerker/contactpersoon/toezichthouder voldoende om de 

keuring uit te voeren 

2 à  3 medewerkers meer om deelnemers in goed (gescheiden) banen te l ijden 

5. Een voorbrenger en aanjager zi jn ter plaatste aanwezig (geregeld door it Fryske 

Greidhynder). Kosten hiervoor zi jn EUR 15,-. Voor leden van het Fryske 

Greidhynder. Voor niet-leden zi jn de kosten €20,- Betaling a lleen gepast en 

contant. De eigenaar kan ervoor kiezen zelf het paard en veulen voor te brengen. 

Het veulen kan alleen voorgesteld worden door de eigenaar zelf of door het ter 

plaatse aanwezige voorbrengteam. 

6. Er i s  een secretariaat met medewerker ten behoeve van informatie en controle 

van paspoort van het paard en betaling (gepast en a lleen contant (er i s geen pin 
aanwezig)) voor voorbrengers en/of keuren van veulens. 

7. Indien de keuring of prestatietest op video wordt vastgelegd of middels 

l ivestream uitgezonden wordt, mag het team uitgebreid worden met 1 

cameraman met assistent. 

8. Communicatiemiddelen voor onderling contact van de medewerkers is 

beschikbaar. 
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9. Er wordt gewerkt volgens een strak, maar ruim opgezet, schema om concentratie 

van deelnemers te voorkomen. Deze schema’s zijn zo opgesteld dat een vooraf 

ingesteld maximumaantal mensen op het terrein niet overschreden worden. 

Houd u aan de aangegeven ti jden, kom niet te vroeg en ga z.s .m. na het 

keuren/chippen weer weg.  

10. Per paard en veulen wordt uitgegaan van de aanwezigheid van 1 voertuig, 1 

eigenaar en 1 begeleider. Indien er meer gewenst zi jn dient dit vooraf met de 
organisatie overlegd te worden. Geen ‘kijkers’. 

11. De opgegeven tijdsvakken of s tartlijsten worden ti jdig bekend gemaakt en s trak 

nageleefd. 

12. De deelnemers worden vooraf volledig geïnformeerd over hoe de keuring onder 

deze speciale omstandigheden zal verlopen en wat van hen verwacht wordt. Zie 

hiervoor ook de toegevoegde plattegrond met o.a. de ri jrichting, 

parkeergelegenheid, secretariaat, keuringsbaan etc. 

13. De deelnemers dienen direct nadat hun dieren gekeurd zi jn, het terrein te 

verlaten. 

14. Niet naleving van de aanwijzingen van de medewerkers heeft direct uitsluiting 

van de keuring tot gevolg. 

15.  Persoonlijk contact tussen begeleiders van de paarden/pony’s en de 

medewerkers dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Altijd wordt de 1,5 

meter afstand in acht genomen. 

16. De routing op het parkeerterrein, het voorterrein en in de ring wordt dusdanig 

ingericht dat naleving van de minimale afstand tussen mensen gegarandeerd is. 

De routing moet ook duidelijk s taan aangegeven. Zie ook de plattegrond. 

17. Sanitaire voorzieningen zijn open. Bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 

1,5 meter tussen de personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan (minimaal 

één keer per dag) en er wordt voor voldoende water, zeep, papieren 

handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd. 

18. EHBO is  aanwezig, zij dienen zich aan hun protocol in het kader van de RIVM- 

maatregelen te houden. 

19. Op parkeerplaatsen wordt afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens 

gehouden om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben. Voor parkeren 

volgen deelnemers de aanwijzingen ter plaatse op. 
20. De gemaakte afspraken in dit protocol worden duidelijk gecommu niceerd via 

posters en flyers op locatie en bewegwijzering wordt toegepast ter 

ondersteuning van de gemaakte afspraken.  

21. Kantines en alle overige ruimtes inclusief de s tallen zijn gesloten. Er i s geen 

catering aanwezig, wel kan er gebruik gemaakt worden va n het toilet.  
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22. Het terrein dient schoon en netjes achtergelaten te worden. Afval in de 

afva lbakken, mest opruimen,  hoeven alleen zwart maken op daarvoor bestemde 

rubber matten.  

23. Het as falt dient vri j te blijven, hier mag niet op geparkeerd worden, in verband 

met evt. ca lamiteiten. 
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Plattegrond 

 


