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inleiding: 

In deze corona-tijd zullen wij dit jaar een gewijzigd keuringssysteem moeten invoeren, en alleen de 
noodzakelijke en verplichte (regelgeving) keuringsactiviteiten uitvoeren. We zullen dit jaar slechts 
alleen de noodzakelijke inspecties laten plaatsvinden.  Hierbij zal geen publiek aanwezig zijn en zal 
verder de aanwezigheid van medewerkers en fokkers/eigenaren tot een minimum worden beperkt. 
Voor de aanwezigen geldt uiteraard dat de RIVM voorgeschreven maatregelen te allen tijde in acht 
genomen moet worden. 
 
Achtergrond: Het kunnen uitvoeren van de noodzakelijke inspecties is voor ons stamboek cruciaal. 
Zowel op foktechnisch vlak als financieel. Het niet doorgaan betekent een achteruitgang in de 
ontwikkeling in de welsh fokkerij en het verliezen van onze toppositie in de internationale markt. 
Daarnaast zal elk stamboek de binding met een deel van haar leden verliezen, met ledenverlies (lees: 
inkomsten) tot gevolg.  
 
Protocol bepalingen 

Algemeen: 

De RIVM-richtlijnen worden strikt nageleefd deelnemers worden zowel voorafgaand als tijdens hun 
deelname nadrukkelijk opgeroepen zich daaraan te houden.  

Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 

 Was je handen  
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, 

natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

 Was daarna je handen  

 Schud geen handen 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
 
 
De organisatie roept actief op om bij gezondheidsklachten niet te komen en behouden zich verder het 
recht voor om deelnemers en/of medewerkers/vrijwilligers toegang tot het terrein te weigeren bij twijfel 
over de gezondheidstoestand van een deelnemers of medewerker/vrijwilliger.  
 
Volgens de huidige richtlijnen geldt: 

 Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis, 

 Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? 
Blijf thuis en dat is ook van toepassing op huisgenoten.  
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Voor de deelnemers: 

 Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis. 

 Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf 

thuis en dat is ook van toepassing op huisgenoten. 

 Houd je ten aller tijde aan de gestelde richtlijnen en volg aanwijzingen van de medewerkers 

op. 

 Er worden 3 inspectiemomenten ingepland in de maand augustus 

o 1 augustus afdeling Zuid 

o 8 augustus afdeling Noord 

o 15 augustus afdeling Midden 

 Alle aan de hand rubrieken worden opengesteld voor inspectie m.u.v. de rubrieken keur, 

kroon en jonge voorbrengers), er zullen geen gebruikersrubrieken worden opengesteld. 

 Per inspectie kan deelgenomen worden met max. 2 pony’s (merrie met veulen wordt gezien 

als 2 pony’s). 

 Deelnemers komen met eigen vervoer, 1 auto met trailer of kleine 2 paards vrachtwagen 

 Deelnemer komt met maximaal 2 personen (voorkeur eigenaar en voorbrenger). 

 Deelnemer brengt het liefst een eigen voorbrenger mee om contactmomenten zoveel mogelijk 

te beperken.(er is evt. één voorbrenger per ring op het terrein aanwezig) . 

 Alle pony’s zullen worden aangejaagd door de vaste beschikbaar gestelde aanjager. 

 Deelnemer kan maximaal 30 minuten voor de starttijd het terrein betreden en dient direct na 

de inspectie van de tweede pony het terrein te verlaten. 

 Deelnemers ontvangen vooraf een uitgebreide instructie over het verloop van de inspectie. 

 Inschrijving vind plaats op de reguliere wijze via mijnwelsh, betaling kan alleen online 

plaatsvinden. 

 De inschrijving wordt geopend op 1 juni en sluit op 1 juli. 

 Deelnemer zorgt zelf voor een nummer. 

 De inrichting van de inspectie zal sober zijn (geen plaatsing, geen huldigingen, geen 

kampioenschappen enz.). slechts primering en predicaten worden toegekend. 

 Tijdens de stamboekopname is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 

Handhaving: 

 Er is een speciale werkgroep inspecties NWPCS samengesteld om de inspecties te 

organiseren, deze commissie bestaat uit: Rhodé van Praat en Louis Roeters (hoofdbestuur), 

Jan van Drie (afdeling Midden), Richard Dekkers en Gert Wensvoort (afdeling Noord) en Bart 

Reinders,voorzitter (afdeling Zuid). Deze commissie zal toezien dat de geldende richtlijnen 

worden opgevolgd. 

 Tijdens iedere inspectie zullen minimaal 2 bestuursleden van het Hoofdbestuur aanwezig zijn 

om de handhaving van de geldende richtlijnen te waarborgen. 

 De veiligheid van deelnemers en medewerkers staat centraal bij onze voorschriften.  

 Hierbij is het keuringsreglement de ondergrens en leidraad. 

 

Maximaal aantal bezoekers tegelijk aanwezig 

 Het aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is op het terrein is gemaximeerd op 100.  

 Deze maximering wordt geborgd door middel van tijdsloten af te geven aan de deelnemers en 

een strikte toegang en vertrek controle. 
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Inschrijving en betalingen 

 Inschrijving en betaling vindt alleen online plaats. 

 

Parkeerterrein 

 Parkeerplaatsen zijn aangepast en ingericht met extra tussenruimte. 

 Voorzorgsmaatregelen gelden niet alleen op het park maar ook op de parkeerterreinen.  

 de inrichting van het parkeerterrein wordt dusdanig gedaan dat naleving van de minimale 

afstanden tussen deelnemers en medewerkers gegarandeerd is 

 

Toegangscontrole: 

 Bij toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig. 

 Toegang tot het terrein is uitsluitend voor deelnemers met 1 begeleider.  

 Toegang wordt alleen verleend 30 minuten voor aanvang van de inspectie. 

 Indien een deelnemer te vroeg aanwezig is zal deze worden verwezen naar een 

voorterrein waar ze in de auto kunnen wachten tot toegang is toegestaan.   

 

Extra hygiëne algemeen 

 De eventueel aanwezige “handcontactpunten” zoals bv. deurklinken/knoppen worden 

extra gereinigd met professionele middelen. 

 Op centrale plaatsen zijn extra hygiëne/desinfectie faciliteiten gerealiseerd. 

 

Toilet 

 Het toiletgebouw wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.  

 Het aantal gebruikers per toiletgebouw wordt beperkt en de 1,5 meter afstand wordt 

geborgd.  

 

EHBO/BHV/Hulpverlening 

 Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante 

organisatie wordt opgesteld (bijv. Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).  

 

 


