
Maatregelen paardensport per risiconiveau
Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke maatregelen gelden in de paarden-
sport. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Lokake overheden kunnen besluiten om 

aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft.

FNRS en KNHS houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Meer informatie: 
www.knhs.nl
www.fnrs.nl

www.rijksoverheid.nl 

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je 
handen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Hoest en nies in je 
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je 
testen.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast.

Houd je altijd aan de basisregels.

vanaf risiconiveau 
waakzaam

vanaf risiconiveau 
zorgelijk

vanaf risiconiveau 
ernstig

vanaf risiconiveau 
zeer ernstig lockdown

Geen beperkingen

Onder voorbehoud Onder voorbehoud

Geen beperkingen

Geen beperkingen
Geen publiek bij les of 
training. Noodzakelijke 
hulp mag, bijvoorbeeld 
bij opzadelen. 

Onder voorbehoud

Jeugd t/m 17 jaar geen 
beperkingen. Volwasse-
nen onder voorwaarden 
indien 1,5 meter kan 
worden gewaarborgd. 

Niet toegestaan.

Alleen noodzakelijke 
beweging van het paard 
i.v.m. welzijn toegestaan, 
waaronder individueel 
paardrijden.

Binnen sporten is niet 
toegestaan. Noodzakelij-
ke beweging (i.v.m. 
welzijn) is toegestaan. 

Niet toegestaan.

Geen beperkingen

Geen beperkingen
Geen publiek bij 
wedstrijden

Verbod op wedstrijden. 
Jeugd t/m 17 jaar mag 
onderlinge wedstrijden 
rijden onder voorwaarden. 

Verbod op alle 
wedstrijden, ook 
onderlinge wedstrijden 
voor jeugd t/m 17 jaar.

Geen beperkingen 

Geen beperkingen Geen beperkingen
Verzorging en 
beweging

Les en training

Wedstrijden

Meetmomenten 
voor winstpunten

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen publiek

Afhankelijk van lokale 
richtlijnen mogelijk om 
ruiters individueel te laten 
trainen door parcours te 
laten springen of 
dressuurproef te laten 
rijden. Reisbewegingen 
zoveel mogelijk beperken. 

Oefendressuur en 
oefenspringen niet 
toegestaan. 

Oefencross, 
-dressuur, -mennen 
en -springen

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen
Maximale groepsgrootte 
van vier (excl. instructeur) 
en 1,5 meter afstand. Er 
mogen meerdere groepjes 
tegelijkertijd buitenritten 
maken. Voor jeugd t/m 17 
jaar zijn geen beperkingen. 

Maximale 
groepsgrootte van 
twee personen.

Buitenritten

Geen beperkingen Geen beperkingen Samenkomsten binnen 
maximaal 30 en buiten 
40 personen. 

Geen publiek 
toegestaan. 

Er vindt een gezond-
heidscheck plaats voor 
iedereen die de 
accommodatie betreedt. 

Advies om binnen een 
mondkapje te dragen 
(niet tijdens paardrijden). 

Maximaal 30 personen in 
een afzonderlijke ruimte 
binnen.

Geen publiek 
toegestaan. 

Er vindt een gezond-
heidscheck plaats voor 
iedereen die de 
accommodatie betreedt. 

Advies om binnen een 
mondkapje te dragen 
(niet tijdens paardrijden). 

Paardeneigenaren 
mogen hun paarden 
blijven verzorgen en 
noodzakelijke 
beweging geven, zoals 
rijden. 

Geen publiek 
toegestaan. 

Advies om binnen een 
mondkapje te dragen 
(niet tijdens 
paardrijden). 

Paardensport-
accommodaties

Geopend volgens 
het horeca-protocol 
van KHN. 

Geopend volgens 
het horeca-protocol 
van KHN. 

Sportkantines zijn 
gesloten. Commerciele 
horeca mogelijk open 
met lokale onthe�ng.  

Sportkantine en horeca 
is gelsoten. 

Sportkantine en horeca 
is gesloten. Kantine / horeca

Onder voorbehoud Onder voorbehoud Onder voorbehoud Toegestaan t/m klasse 
M2.

Toegestaan t/m klasse 
M2, alleen op de eigen 
accommodatie. 
Maximale groepsgroot-
te van twee. 

Online wedstrijden

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.
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