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Protocol coronavirus I&R controle   

Per 1 juli 2020 

 

Een I&R-controleur bezoekt KNHS-wedstrijden teneinde controles uit te voeren op de identiteit van 

het paard, de aanwezigheid van de benodigde wedstrijddocumenten en of hierin de gevraagde 

gegevens volgens de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement zijn opgenomen. Daarnaast 

kunnen overige officials een gerichte I&R controle uitvoeren. Vanuit de overheid gelden er op dit 

moment maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Dit protocol geeft aan hoe op 

een verantwoorde wijze een I&R controle kan plaatsvinden.  

Let op: Dit protocol is gemaakt met de kennis en ervaringen van dit moment. Zodra daar aanleiding 

voor is (bijvoorbeeld omdat de richtlijnen van het RIVM worden bijgesteld of er ervaringen zijn die 

zorgen voor bijstelling) kan dit protocol aangepast worden. De meest actuele versie is hier te 

downloaden: https://www.knhs.nl/officials/ir-controleur/  

Voor veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen gelden raadpleeg de website van het RIVM of 

klik hier voor meer informatie. 

 

In basis geldt voor iedereen:  

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 Blijf weg van drukke plekken. 
 Was vaak uw handen. 
 Blijf thuis bij klachten en laat u testen 

Regels tijdens de I&R controle voor de deelnemer/eigenaar: 

 Let op de regels en richtlijnen die gelden op de accommodatie; 

 Alleen de combinatie met één begeleider mag zich ten tijde van de I&R controle op de 

controle locatie begeven; 

 Volg de instructies van de I&R controleur op;  

 Meld je op de aangegeven locatie en leg het paardenpaspoort op de aanwezige tafel; 

 Houd 1,5 meter afstand van de controleur;  

 Tijdens de chip-controle staat de controleur aan de linkerkant van het paard. Houd het paard 

aan de rechterkant vast en doe een stap achteruit zodat de controleur zijn/haar werk kan 

doen; 

 Val je als deelnemer/eigenaar in een risicogroep? Wees dan extra voorzichtig. Vraag iemand 

anders het paard vast te houden tijdens de controle. 

Voor de I&R controleurs geldt: 

 Val je in een risicogroep?  Wees dan extra voorzichtig. Maak voor jezelf de afweging of het 

verstandig is om op dit moment controles uit te voeren. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 Stem voorafgaand aan de controle de regels en richtlijnen die gelden op de accommodatie 

en voor de controle duidelijk met elkaar af; 

 Schud geen handen; 

 Let op de veiligheids- en hygiënemaatregelen die voor iedereen gelden;  
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 Controles vinden na de proef of het afleggen van het parcours plaats; 

 Alleen de combinatie en één begeleider mag zich ten tijde van de I&R controle op de 

controle locatie begeven; 

 Maak gebruik van desinfectiemiddel , trek daarna handschoenen aan en draag een 

mondkapje (neem deze zelf mee); 

 Het paardenpaspoort moet op een tafel worden klaargelegd voor de controle. Laat een 

deelnemer/eigenaar deze ook weer zelf van de tafel afhalen; 

 Maak na iedere meting de materialen schoon met reinigingsdoekjes (neem deze zelf mee); 

 Geef duidelijk en tijdig aan wat je eventueel van de begeleider van het paard verwacht; 

 Tijdens de chip-controle staat de controleur aan de linkerkant van het paard. Laat de 

deelnemer/eigenaar  het paard aan de rechterkant vasthouden  en vraag of deze een stap 

achteruit doet zodat je de chip kunt uitlezen; 

 Houd afstand van een Federatievertegenwoordiger bij een eventueel overleg; 

 Houd afstand tot de deelnemer/eigenaar wanneer er een mededeling wordt gedaan. 

Voor het secretariaat geldt: 

 Stem vooraf goed de regels en richtlijnen die gelden op de accommodatie en tijdens de I&R 

controle af met de I&R controleur; 

 Zorg dat deelnemers goed op de hoogte zijn dat er een I&R controle plaatsvindt na afloop 

van de proef of parcours; 

 Zorg er voor dat dit protocol goed zichtbaar bij de controlelocatie hangt zodat deelnemers op 

de hoogte zijn van dit protol; 

 Zorg vooraf dat er een duidelijke lijst (vanuit Hartman) klaarligt met gegevens van 

combinaties en paarden voor de I&R controleur (formulier in 2 regels); 

 Zorg ervoor dat de I&R controleur twee telefoonnummers van de organisatie heeft waarop 

zij in het geval van calamiteiten bereikbaar zijn; 

 Zorg voor een (sta)tafel bij de I&R controleur waarop de paardenpaspoorten kunnen worden 

aangeboden; 

 Op deze tafel kunnen ook desinfectiemiddelen en schoonmaakdoekjes worden neergelegd; 

 Zorg voor voldoende ruimte bij de controle locatie en geef met bordjes de looprichting voor 

deelnemers aan. 

      ******* 

 


