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Om de paardenkoersen mogelijk te blijven maken binnen de door de overheid opgestelde richtlijnen 
heeft de NDR in nauwe samenwerking met de belangenvereniging van de betrokken deelnemers (de 
Vereniging van Draf- en Rensport Professionals, VDRP) en de koersbanen een protocol opgesteld 
welke strikt zal moeten worden gevolgd om dit te kunnen (blijven) verwezenlijken 
Wij zijn ervan overtuigd dat met deze maatregelen – en strikte handhaving daarvan -  draverijen en 
rennen– achter gesloten deuren- mogelijk blijven, met als doel dat trainers, rijders, verzorgers en aan 
de paardensport gelieerde beroepen, hun werk kunnen blijven doen en zo inkomen kunnen 
genereren in een veilige omgeving. 
Naast dit protocol zal er per koersdag een draaiboek worden opgesteld door de baanorganisatie 
welke moet worden gezien als aanvulling op dit protocol. 
 
Algemene Checklist voor alle betrokken deelnemers en functionarissen 

• Blijf thuis als u COVID 19 symptomen vertoont.  
• Was regelmatig uw handen.  
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
• Neem de 1.5 meter afstand maatregel in acht. Raak elkaar niet aan. 
• Elke trainer dient 24 uur van tevoren via een email aan de werklocatie (drafbaan) te melden 

welke personen aanwezig zullen zijn tijdens de meeting (e-mail adres per baan).  
• Samenscholing op het stallenterrein is verboden. Beperk contacten! 
• Verlaat het stallenterrein wanneer u klaar bent met uw werk. 
• Handhaving: er zal door de bewakers streng worden gecontroleerd bij 

aanvang van en gedurende de meeting op de voorschriften genoemd in dit protocol. 

 
Protocol ten aanzien van de te volgen procedures op de baan gedurende de meeting 

 het dragen van mondkapjes is verplicht voor een ieder die gedurende meeting op het 
wedstrijdterrein en alle daartoe behorende gebouwen, aanwezig is. 

 Alle gemeenschappelijke ruimtes op de baan zijn gesloten; 

 Rijders dragen bovendien professionele werkkleding (incl. helm, bril en handschoenen)  

 Geen catering; 

 Minimale begeleiding van de deelnemende paarden toegestaan: per deelnemend paard 1 x 
trainer en/of pikeur en per 2 ingeschreven paarden 1  verzorger; 

 De werkzaamheden vinden plaats achter gesloten deuren: publiek, eigenaren en alle andere 
personen worden niet toegelaten; 

 In alle ruimtes die tijdens de meeting gebruikt worden, dus ook stallen, zijn voor ontsmetting 
verplicht aanwezig: ontsmettingsgel en eventuele andere voorzieningen; 

 Het werken van paarden die niet deelnemen aan de koersen is niet toegestaan 

 Max 8 koersen verrijden  
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Praktische invulling functionarissen NDR naar aanleiding van het in bovenstaande punten gestelde 
 
 
Ad a)  Wolvega,  2 personen bij aangifte, uitgifte nummerplaten via achterste raam en 

aangifte via voorste, 1 persoon voor signalement controle gedurende aangifte en 
later voor aanzeggen straffen etc. 

Alkmaar 1 persoon aangifte via toto luik naast reguliere aangifteplek, 1 persoon voor 
signalement controle gedurende aangifte en later voor aanzeggen straffen etc. 

Duindigt 1 persoon aangifte op reguliere plek, balie en tafel zodanig dat er afstand gecreëerd 
word en deelnemers buiten staan. 2 personen voor signalement- controle en later 
comité-bus en afnamen. 

Groningen 1 persoon bij aangifte op reguliere plek tafel zodanig dat deelnemers op de gang 
blijven. 1 persoon signalementcontroles. 

 
Ad b) Wolvega Rechter, fotograaf en pmu-correspondent in rechterstoel, de rechter en 

fotograaf vullen handmatig een tijdenbrief in, welke door kantoor SNDR volgende 
dag ingebracht wordt.  

 Alkmaar  Voorzitter, rechter en fotograaf in rechterstoel, tijdopnemer en speaker 
beneden. 

Groningen Voorzitter in bus, Comitélid, rechter en fotograaf in rechterstoel, tijdopnemer 
beneden en speaker buiten/boven.  

Duindigt Rechter, fotograaf en tijdopnemer in rechterstoel, speaker in tweede kamertje 
 
 
Ad c) Wolvega Voorzitter in bus, secretaris in comité-kamer daarnaast rechter in 

rechterstoel beiden staan in verbinding bus. Voorzitter is verantwoordelijk voor 
uitschakelen , moet van goede informatie worden voorzien door de twee anderen. 
Niet meer dan 3 mensen in comité-ruimte/rechterstoel                    

Duindigt  Voorzitter en comitélid in de bus en 1 in comité-kamer, daarnaast kijkt de 
rechter (zoals gebruikelijk) mee tijdens koers. (tijdopnemer in tweede kamertje). Niet 
meer dan 3 mensen in comité-ruimte. 

 Alkmaar  Voorzitter  en rechter in rechterstoel, 1 comitélid boven-bocht en 1 comitélid 
Beneden-bocht, tijdopnemer beneden bij speaker, Niet meer dan 3 mensen in 
comitéruimte 

Groningen Voorzitter in bus, comitélid en rechter in rechterstoel,  1 persoon in beneden-bocht.   
 
 

• Horen van deelnemers bij incidenten of via een tijdelijke telefoon verbinding o.i.d. en alleen in uiterste 
noodzaak bij comité roepen en dan ruimte zodanig ingedeeld hebben dat er door bv een tafel altijd 
gepaste afstand bewaart moet worden door deelnemer. 

• Door de verspreide positie van de comitéleden en andere functionarissen zal er tijdens de meeting en 
zeker de koers meer communicatie via de portofoons plaats vinden, daarom aandacht voor discipline 
hierin. Denk hierbij aan geluid zacht/af voor de mensen die zich in de buurt van deelnemers bevinden 
en tijdens koers alleen comité. (meer porto’s aanwezig op een meeting) 


