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Protocol coronavirus ponymetingen 
Per 1 juli 2020 

 

 
Als ponymeter lever je een bijdrage aan de indeling van pony’s in de verschillende categorieën 
volgens de bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement. 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 ponymeting 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/info-voor-ponymeters/ 

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 je handen. 

 Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

Regels tijdens het meten voor de deelnemer/eigenaar 

 kom niet eerder dan een half uur voor het aangegeven tijdstip aan op de aangegeven 

meetlocatie; 

 de ponymeter zorg voor desinfectiemiddel; 

 meld je op de aangegeven meetlocatie, maak gebruik van de desinfectiepompjes en leg het 

paardenpaspoort op de aanwezige tafel; 

 volg de aanwijzingen van de ponymeter en de regels die gelden op de accommodatie op; 

 als ondersteuning nodig is bij de meting mag naast de eigenaar maximaal 1 andere persoon 

aanwezig zijn, deze mag plaats nemen op de door de ponymeter aangegeven plek, om zo de 

anderhalve meter te kunnen waarborgen. Deze mag niet helpen om de pony vast te houden; 

 de begeleider van de pony blijft aan de rechterkant van de pony  staan tijdens de meting 

zolang de ponymeter in de buurt van de pony staat; 

 verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk nadat je je paardenpaspoort retour hebt 

ontvangen; 

 vind de meting aan huis plaats zorg dan voor voldoende ruimte en een plek om het 

paardenpaspoort contactloos te kunnen laten inzien. Mochten er daarnaast bepaalde 

richtlijnen op de accommodatie gelden, stel de ponymeter hiervan dan tijdig op de hoogte. 

Voor de ponymeters geldt: 

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

verstandig is om op dit moment pony’s te gaan meten. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

 stem voorafgaand aan de meting de regels en richtlijnen die gelden duidelijk met elkaar af; 

 kom direct naar de meetlocatie; 

 schud geen handen; 

 let op de veiligheids- en hygiënemaatregelen die voor iedereen gelden en de richtlijnen die op 

de accommodatie gelden; 

 zet desinfectiemiddelen klaar voor jezelf en de eigenaar/begeleider van de pony; 

 maak gebruik van desinfectiemiddel (neem deze zelf mee) en trek daarna eventueel  

handschoenen aan; 
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 het paardenpaspoort ligt klaar op een tafel voor de controle op het 

transpondernummer; 

 maak na iedere meting de materialen schoon met reinigingsdoekjes (neem 

deze zelf mee) en gebruik eventueel bij iedere pony nieuwe handschoenen; 

 blijf aan de linkerkant van de pony; 

 geef duidelijk en tijdig aan wat je eventueel van de begeleider van de pony verwacht. 

      ******* 

 

 

 

 


