Veulenkeuringen 2020 tijdens Corona
Dit protocol is opgesteld voor een verantwoorde veulenkeuring op het terrein om en nabij
het manegecomplex. Het voorbeeld protocol van de KNHS en het protocol keuring paardenen ponystamboeken door Koepel Fokkerij geldt als basis voor de inhoud van dit protocol.

Afspraken uitvoering veulenkeuring:
1. Tijdens keuring vinden er geen contactmomenten plaats tussen de aanwezigen.
Paardensport is ook geen contactsport. Geen samenscholing. Vermijd drukte! Houd 1,5
meter afstand van elkaar.
2. De inrichting van de keuringen is sober (geen plaatsing, geen huldigingen, geen
kampioenschappen enz.). Uitsluitend voor het stamboek noodzakelijke activiteiten. Elk dier
wordt individueel beoordeeld en de bevindingen worden meteen bekend gemaakt.
3. Het aantal aanwezige deelnemers en medewerkers op het terrein wordt beperkt.
4. Er is voor de keuring een team van:
3 juryleden
1 voorbrenger en 1 aanjager.
2 ringmeesters
1 terreinmedewerker
1 algemene medewerker/contactpersoon/toezichthouder voldoende om de keuring uit te
voeren
2 à 3 medewerkers meer om deelnemers in goed (gescheiden) banen te lijden
5. Een voorbrenger en aanjager zijn ter plaatste aanwezig (geregeld door Fokvereniging).
Kosten hiervoor zijn EUR 15,-- voor leden en EUR 20 voor “niet leden”te voldoen bij het
secretareiaat. De eigenaar kan ervoor kiezen zelf het paard en veulen voor te brengen.
6. Er is een secretariaat met medewerker ten behoeve van informatie, het afhalen van
hoofdstelnummers en betaling voor voorbrengers.
7. Er wordt niet middels livestream uitgezonden er worden wel foto’s gemaakt door Daniëlle
Vink.
8. Communicatiemiddelen voor onderling contact van de medewerkers is beschikbaar.
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.
10. Per paard en veulen wordt uitgegaan van de aanwezigheid van 1 voertuig, 1 eigenaar
en 2 begeleiders. Indien er meer gewenst zijn dient dit vooraf met de organisatie overlegd te
worden. Geen ‘kijkers’.
11. De opgegeven tijdsvakken treft u verderop aan in dit boekje aan.
12. Bij aankomst dient geparkeerd te worden met 5 meter afstand tussen auto, trailers en
vrachtwagens om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben. Voor parkeren volgen
deelnemers de aanwijzingen ter plaatse op.

13. Na aankomst en parkeren dient iedere deelnemer zich te melden bij het secretariaat
waar extra toelichting volgt over de keuring.
14. De deelnemers dienen na keuring van het veulen, het terrein te verlaten.
15. Niet naleving van de aanwijzingen van de medewerkers heeft direct uitsluiting van de
keuring tot gevolg.
16. 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.
17. De routing op het parkeerterrein, het voorterrein en in de ring wordt dusdanig ingericht
dat naleving van de minimale afstand tussen mensen gegarandeerd is.
18. 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.
19. EHBO is aanwezig, zij dienen zich aan hun protocol in het kader van de RIVMmaatregelen te houden.
20. Voor clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca (met vergunning) geldt dat zij onder
de geldende richtlijnen voor de horeca mee kunnen doen indien de RIVM richtlijn dit toelaat.
23. De deelnemers zijn middels dit protocol geïnformeerd over hoe de keuring onder deze
speciale omstandigheden zal verlopen en wat van hen verwacht wordt. Eventuele wijzigingen
worden tijdens de keuringsdag nader toegelicht.

Protocol Medewerkers Keuring/Prestatietest:
1.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals:
a. Neusverkoudheid,
b. Loopneus,
c. Niezen,
d. Keelpijn,
e. Hoesten,
f. Benauwdheidsklachten,
g. Verhoging tot 38 graden of koorts.

2.

Blijf thuis als iemand in uw huishouden of op stal
verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen punt 1).

3.

Houd u strak aan de dag-planning.

4.

Desinfecteer uw werk-benodigheden voorafgaand aan de keuring.

5.

Was of desinfecteer uw handen bij aankomst op de locatie.

6.

Schud geen handen met uw collega’s.

7.

Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen op de locatie.

8.

Loop niet samen om het te keuren dier heen, maar na elkaar.

9.

Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie,
blijf niet langer dan noodzakelijk op het terrein.

10. Desinfecteer uw handen voor vertrek van de locatie.
11. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en
gebruik papieren zakdoekjes.

Protocol Eigenaren/begeleiders op de Keuring/Prestatietest:
1.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals:
a. Neusverkoudheid,
b. Loopneus,
c. Niezen,
d. Keelpijn,
e. Hoesten,
f. Benauwdheidsklachten,
g. Verhoging tot 38 graden of koorts.

2.

Blijf thuis als iemand in uw huishouden of op stal
verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen punt 1).

3.

Zorg dat u stipt op tijd bent voor de aanvang van uw groep.
Indien u te laat bent, krijgt u pas later toegang tot het terrein.

4.

Bij aankomst op de locatie wordt u opgewacht door een
medewerker. Volg zijn instructie strikt op!

5.

Bent u eerder aanwezig dan uw groep aan de beurt is, blijf
dan in uw auto totdat uw groep aan de beurt is.

6.

Volg de aangegeven rij- en looproutes.

7.

Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen.

8.

Was of desinfecteer uw handen bij aankomst.

9.

Schud geen handen met andere deelnemers of medewerkers.

10. Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie, blijf
niet langer dan noodzakelijk op het terrein.
11. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en
gebruik papieren zakdoekjes.
12. Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen niet
naleeft, dient u op eerste aanwijzing van de medewerkers het
terrein direct te verlaten!

Tijdsindeling van de te keuren veulens;
Er wordt op nummervolgorde gekeurd.
Inzenders die hierdoor in problemen komen met aanvoer graag even overleggen
met secretaris tel 06 55824786.

Aanvang 9 uur.
09.00 – 10.05 uur
10.05 – 11.05 uur
11.05 – 12.05 uur
12.05 – 12.45 uur
12.45 – 13.55 uur
13.55 – 15.05 uur

12 hengstveulens
11 hengstveulens
11 hengstveulens
Pauze
13 merrieveulens
13 merrieveulens

Om een vlotte toegang tot het keuringsterrein mogelijk te maken verzoeken wij u dringend door
te geven welke personen met welke eigenaar de keuring bezoeken.
Graag de namen, adressen en telefoonnummers doormailen naar
secretariaat@friesepaardzuidnederland.nl of tel.nr. 06 55824786

