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Aanvullend protocol Corona        21 mei 2020 
 
SPG Langstraat hanteert zo veel mogelijk het protocol “verantwoord sporten kinderen en jeugd” 
welke opgesteld is door NOC*NSF. Zie de link hieronder:   
 
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf   
 
Daarnaast moeten we als huurder de regels respecteren die gelden bij Manege Pullens, waar wij de 
accommodatie huren.  
 
SPG Langstraat biedt paardrijdmogelijkheden voor mensen met een beperking. Deze doelgroep heeft 
bijna altijd extra begeleiding nodig om te kunnen sporten.  
Dit vraagt om extra aanvullingen en/of maatregelen, om het sporten voor  ruiters met een beperking 
op een veilige en verantwoorde manier weer op te kunnen starten. 
Daarom zijn er naast het voorgaand genoemde protocol, een aantal aanvullende maatregelen en 
richtlijnen opgesteld, welke hieronder beschreven worden. 
 

• Er is een  looproute gemaakt door Manege Pullens, deze zullen de ruiters/vrijwilligers van 
SPG Langstraat ook volgen. Deze looproute is zichtbaar opgehangen op de locatie en is d.m.v. 
een filmpje uitgelegd 

• De Protocollen en het filmpje krijgen alle betrokkenen (instructeurs, vrijwilligers, ruiters, 
ouders/verzorgers/begeleiders) vooraf per mail toegestuurd.  

• De instructeurs zijn coördinator en aanspreekpunt voor SPG Langstraat en het bestuur bij 
gemeente.  Bereikbaar op info@spglangstraat.nl  

• Opstappen gebeurt in de binnenbak in het midden met een opstap of indien nodig  bij het 
opstapperron in de hoek. Het paard wordt vastgehouden door een vrijwilliger, deze staat aan 
de rechterkant terwijl de ruiter links opstapt en bewaart zoveel mogelijk afstand tot de 
ruiter. Als alle ruiters op het paard zitten gaan ze gezamenlijk met 1,5 meter afstand naar de 
buitenbak, als de groep groter is dan 3 ruiters. De groepen tot en met 3 ruiters rijden 
eventueel in de binnenbak. 

• De tillift is tijdelijk buiten gebruik, omdat deze enkel bediend en gebruikt mag worden door 
deskundige vrijwilligers, waarbij altijd fysiek contact met de ruiter noodzakelijk is om deze 
goed op het paard te kunnen tillen. Protocollen en 1,5 meter afstand kunnen hierbij niet 
nageleefd worden. Ruiters die met de tillift op het paard gezet moeten worden, kunnen 
daardoor (voorlopig) nog niet komen paardrijden. 

• Ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de accommodatie. Echter een 
aantal van onze ruiters hebben hulp nodig met opstijgen, beugels op maat maken en 
afstijgen. Voor ouder en kind onderling geldt de 1,5 meter-regel niet, waardoor we in een 
aantal situaties het opstappen/afstijgen door ouders laten doen, waarbij de instructeurs van 
SPG Langstraat uitsluitend toezicht op afstand houden. Hier wordt alleen voor gekozen als de 
instructeur en het bestuur dit een veilige situatie vindt (ouder kind veilig op/af paard kan 
helpen). 
Een ruiter mag, alleen als de instructeur en het bestuur dit noodzakelijk vinden, daarom door 
maximaal 1 ouder/verzorger geholpen worden met opstappen. Zodra de ruiter goed op 
zijn/haar paard zit, verlaat de ouder/verzorger meteen de accommodatie. Ditzelfde geldt 
voor afstappen na afloop van het rijden. 
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• Er wordt met groepen groter dan 3 ruiters in de buitenlucht paardgereden, voornamelijk in 
de buitenbak later eventueel ook in het bos. Bij extreme weersomstandigheden, zoals harde 
wind, regen of te hoge temperaturen, gaan de lessen niet door i.v.m. veiligheid.  

• Met groepen tot en met 3 ruiters mag eventueel ook in de binnenbak gereden worden, 
hierbij moeten we ons wel aan de Corona regels houden! 

• Alleen zelfstandig sturende ruiters, die op afstand te corrigeren zijn, kunnen komen 
paardrijden. Zij mogen door de instructeur en per ruiter maximaal 1 vrijwilliger begeleid 
worden, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen ruiter en vrijwilliger.  

• Ruiters maken gebruik van eigen paardrij handschoenen, welke zij aantrekken voor ze de 
accommodatie binnengaan en pas uittrekken na vertrek. 

• Ruiters mogen (tijdelijk) niet meehelpen met verzorgen en/of opzadelen van de paarden. Dit 
gebeurt door de vrijwilligers. Voor aanvang van de les wachten de ruiters (max. 5 minuten 
voor aanvang aanwezig) op de parkeerplaats in de auto of bij de fiets en worden gefaseerd 
door de instructeur naar binnen geroepen en wachten dan in de stalgang van de 
manegepaarden (eventueel samen met 1 ouder) op 1,5 meter afstand van elkaar tot dat ze 
op mogen stappen. Na afloop van de les lopen de ruiters zelfstandig naar de auto/fiets en 
verlaten direct de parkeerplaats.  

• De aanwezige vrijwilligers zadelen de paarden op en af en houden het paard vast als de 
ruiter op- en afstapt. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van wegwerp handschoenen, welke 
in de zadelkamer voldoende aanwezig zijn. Bij aankomst en vertrek desinfecteren de 
vrijwilligers de handen, hiervoor zijn materialen aanwezig. 

• Klaarzetten van materiaal, benodigdheden en harnachement gebeurt door de instructeur, 
zodat er zo min mogelijk loopverkeer ontstaat door vrijwilligers onderling. 

• Er wordt gereden in vooraf door de instructeurs en bestuur vastgelegde groepen . 
• De lestijden, groepssamenstelling, paardenindeling en of een ruiter wel of niet kan komen 

paardrijden wordt bepaald door de instructeurs en bestuursleden en veranderingen zijn 
hierin niet mogelijk. De lestijden kunnen afwijken van de normale lestijden, als alles weer 
normaal is zullen alle ruiters weer in de oorspronkelijke groepen en tijden gaan rijden. 

• Tussen 2 lessen telkens zit ruimte van minimaal 5 minuten, zodat voldoende wisseltijd 
ontstaat, verschillende groepen onderling niet met elkaar in contact komen en er geen grote 
drukte ontstaat in de stalgang.  

 
 
Opgesteld door en goedgekeurd door bestuur van SPG Langstraat e.o. 
op 21 mei 2020. 
Op  22 mei 2020 voorgelegd aan de gemeente Loon op Zand en op 25-5-2020 goedgekeurd door Mw. 
J de Weijer van de Gemeente Loon op Zand. 


