KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
JACHTVEREENIGING
Protocol 31 augustus 2020

Preambule
Hippische sportaanbieders hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteit en het
handhaven van het protocol. Paardensport is geen contactsport en de RIVM-maatregelen zijn
relatief eenvoudig te verwezenlijken.
Sedert 1 juni 2020 is er geen algemeen samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte.
Buitenactiviteiten zijn toegestaan, mits alle aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Dit betekent dat de slipjacht weer doorgang kan vinden. Om alles veilig te laten verlopen heeft
het bestuur van de KNJV een Corona protocol vastgesteld. Dit protocol zorgt ervoor dat de
verspreiding van het coronavirus wordt geminimaliseerd. Het is daarom belangrijk dat alle
leden van de KNJV zich aan deze richtlijnen houden.
*****
Veiligheid- en hygiëneregels
Alle leden dienen zich aan de geldende RIVM-richtlijnen te houden. Indien een lid één of
meerdere van de volgende symptomen ervaart, is deelname niet toegestaan:
1. Koorts;
2. Neusverkoudheid;
3. Hoesten;
4. Recent opgetreden benauwdheidsklachten;
5. Keelpijn.
Verder gelden voor eenieder hygiënemaatregelen om verspreiding zo goed mogelijk tegen te
gaan:
1. Was uw handen regelmatig met water en zeep;
2. Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog;
3. Schud geen handen en raak elkaar niet aan;
4. Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
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Vergunning
Afhankelijk van het aan leden dat participeert aan een slipjacht kan het vereist zijn om een
evenementenvergunning aan te vragen.
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Sinds 1 juli 2020 is het organiseren van evenementen toegestaan. Er gelden echter wel
aanvullende voorwaarden. Aan de hand van bovenstaand schema kan bepaald worden aan
welke voorwaarden moet worden voldaan.
Voor evenementen buiten gelden de volgende hoofdregels:
• Tot 250 personen gelden geen vaste zitplaatsen, gezondheidschecks of reserveringen.
De verkeersstromen moeten wel goed gescheiden blijven;
• Bij 250 personen of meer is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een
gezondheidscheck plaats. Iedereen heeft een vaste zitplaats. Er is geen sprake van een
maximum aantal personen.
Vanwege de coronamaatregelen dient er meer informatie te worden aangeleverd bij een
vergunningaanvraag. De volgende documenten zijn vereist:
1. Een COVID-19 risicoanalyse;
Normaliter staat de vraag ''Welke risico's zijn er te verwachten bij het evenement?''
centraal. Nu dienen ook de COVID-19 risicofactoren te worden opgenomen in de
risicoanalyse. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de hoeveelheid mensen
ten opzichte van de beschikbare plaatsen.
2. COVID-19 maatregelen moeten worden opgenomen in het veiligheidsplan. Een
beschrijving van de wijze waarop mensen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven is
hierbij vereist.
In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd verplicht,
ongeacht het aantal bezoekers. Sinds 10 augustus 2020 is het in de horeca verplicht bezoekers
te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een
besmetting. Medewerking is niet verplicht maar wel gewenst.
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Werkwijze
Alle niet strikt noodzakelijke activiteiten van de Vereeniging zijn geschrapt (zoals de puppy
show) en de Vereeniging concentreert zich uitsluitend op het ordentelijk verloop van de
slipjachten conform de voorschriften. Aan leden die zich niet aan de voorschriften houden kan
gevraagd worden om het veld te verlaten.
Om aan alle RIVM-richtlijnen te voldoen hanteren wij de volgende voorschriften:
1. Bij de ontvangst houdt iedereen zich aan de horecavoorschriften.
2. Leden en hun begeleiders registreren zich bij de horecagelegenheid
3. Opzadelen mag bij de vrachtwagen/trailer, maar er dient voldoende afstand gehouden
te worden.
4. De Sonneurs houden voldoende afstand van elkaar (2 meter vanaf de blaas richting) en
reinigen hun instrument na gebruik.
5. De meet vindt zo veel mogelijk plaats buiten de bebouwde kom in een weiland o.i.d. en
niet op kerkpleinen, voor de horecagelegenheid, etc. om toestroom van publiek zo veel
mogelijk te ontmoedigen en voldoende ruimte te hebben voor de 1,5 meter afstand regel.
6. Er wordt – om dezelfde redenen - geen publiciteit gegeven aan de slipjacht.
7. Bij de Meet, onderweg en bij de Kill houdt iedereen voldoende afstand van elkaar.
8. Bij de After Hunt houdt iedereen zich weer aan de horecavoorschriften.
De KNJV is niet verantwoordelijk voor Pre- en Afterhunt. De organisatie van de slipjacht start
bij de Meet eindigt na de Kill. Leden worden aangespoord zich terughoudend te gedragen en
nemen op eigen risico deel aan een samenkomst in een horeca gelegenheid.
Het locale comite wordt aangeraden de betreffende horeca-ondernemer duidelijk te maken dat
enige samenkomst voorafgaand en na afloop van de slipjacht (dus voor de Meet en na de Kill)
onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt en dat de handhaving van de regels tot zijn taak
behoort. Noch de Vereeniging noch het locale comite kan hiervoor aansprakelijk worden
gehouden.
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Buitensport
De KNJV is aangesloten bij de KNHS en volgt het beleid van de KNHS met betrekking tot
buitensportevenementen.
Dit betekent:
1. Toeschouwers zijn niet toegestaan;
2. Houdt een paard-lengte afstand te paard;
3. Er is een herkenbare coördinator als aanspreekpunt voor aanwezigen. De Fieldmasters
fungeren tijdens hun jacht als Corona coördinator. Dit protocol wordt regelmatig
besproken door deze coördinator en afgestemd indien nodig.
4. Voorafgaand aan de activiteit worden de aanwezigen nogmaals geïnstrueerd over de
juiste toepassing van de te volgen werkwijze van het te volgen protocol;
5. Er mag één persoon per ruiter mee (groom, trainer, etc.);
6. Het eventueel op- en afbouwen gebeurt met handschoenen;
7. Indien u merkt dat er drukte ontstaat doet u er alles aan om die te vermijden;
8. Er worden nimmer onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Het gebruik
van het gezond verstand staat voorop.

6

