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Protocol voor ruiterkamp bij Manege Zwanenburg  
 
Datum: 07-07-2020 

Corona coördinator: Marian Doornebal 
Adres: Ringlaan 6, 3794 MV, De Glind 

Telefoonnummer: 0342-450905 / 06–82291912 
 
Met dit protocol kunnen we voor de jeugd t/m 12 jaar, jongeren van 13 t/m 18 

jaar en volwassenen op Manege Zwanenburg zorgen voor een veilig en 

verantwoord georganiseerd ruiterkamp vol plezier.   

 

Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere kampdeelnemer en 

van het personeel gewaarborgd is. De basis voor dit document is het Protocol 

zomerkampen in 2020  www.wegaanopzomerkamp.nl  van juni 2020. Dit 

document beschrijft welke maatregelen Manege Zwanenburg zal toepassen om 

ruiterkampen in de zomer van 2020 verantwoord te organiseren.  

    

Maatregelen Manege Zwanenburg 
• Dit protocol beschrijft met de geldende regels in acht genomen hoe het 

ruiterkamp op onze accommodatie wordt georganiseerd. Het sportprotocol 
van NOC*NSF (www.nocnsf.nl/sportprotocol) wordt in acht genomen voor 

de sportactiviteiten en het protocol Zomerkampen in 2020 
(www.wegaanopzomerkamp.nl) geldt als basis voor de overige activiteiten.  

• Voor kampdeelnemers t/m 12 jaar, jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt 

geen 1,5 meter regel. Voor volwassenen geldt er wel een 1,5 meter regel 
met uitzondering voor de sport- en spelactiviteiten. Volwassenen dienen 

echter te allen tijde 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
• Er is een scheiding gemaakt van kampdeelnemers (door middel van een 

zogenaamde “kampbubbel") met reguliere klanten. Het doel is om de 

kampdeelnemers niet te ‘mengen’ met reguliere klanten en daarmee 
eventuele besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.  

• Er is extra aandacht voor het reinigen van sanitair en er is een aparte 
sanitaire voorziening voor kampdeelnemers en personeel. Wij zorgen er 
samen met ons personeel/vrijwilligers voor dat het sanitair een aantal keer 

per dag wordt schoon gemaakt. 
• Het aantal personen in de kampbubbel is maximaal 40. Op onze 

accommodatie zijn er maximaal 2 bubbels. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het vanuit overheidswege maximale aantal personen voor 
een samenkomst. 

• Personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Het personeel beperkt fysiek 
contact met kinderen tot wat noodzakelijk is en houd zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand. 
• Toeschouwers en bezoekers hebben toegang tot onze locatie mits de 

aangegeven looproutes worden gevolgd en er 1,5 meter afstand wordt 

gehouden tot elkaar en tot het personeel. 
 

  

http://www.wegaanopzomerkamp.nl/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.wegaanopzomerkamp.bnl/
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Voorafgaand aan het kamp 
• Alle deelnemers worden voorafgaand aan het kamp aan een 

gezondheidsvragen (zogenaamde triage) onderworpen. Deze triage is 
opgesteld door het RIVM. Potentiële kampdeelnemers die klachten hebben 
of op een van de gestelde vragen ‘Ja’ beantwoord kan niet aan het kamp 

worden deelgenomen.   
• Ouder(s)/verzorger(s) brengen en halen voor zover mogelijk hun kind zelf 

naar/van onze accommodatie.  
 
→Aan het begin van de 1ste dag kunnen ouders hun kinderen aanmelden 

bij de ontvangst balie. De ontvangst balie is gesitueerd aan de buitenzijde 
bij de kantine. 

→Bij aanmelden nemen wij de controlevragen vanuit het RIVM met alle 
begeleiders en deelnemers door. 

→Na aanmelding verzoeken wij alle ouders het manege terrein weer te 
verlaten en gaan we van start met de eerste dag! 

 

• Alle volgende dagen worden de kinderen door hun ouders/verzorgers ook 
aangemeld bij de ontvangst balie. De controlevragen worden niet gesteld. 

• Aan het einde van iedere dag kunnen de kinderen aan de voorzijde van 

het manegeterrein door de ouders/verzorgers worden opgehaald. De 
organisatie zorgt ervoor dat alle kinderen dan nog iets te drinken hebben 

gehad op de verzamellocatie bij de slagboom. 
• Op het gehele manege terrein maken wij gebruik van verplichte 

looproutes. Bijvoorbeeld bij de stallen, de poetsplaats van de 

paarden/pony’s, in onze kantine hebben wij door middels van posters 
duidelijk aangegeven wat de looproutes zijn. 

Hygiëne maatregelen op ons terrein 

Door middel van posters uitgegeven door het FNRS (Federatie van Nederlandse 
Ruitersportcentra) geven wij op ons manege terrein en bijvoorbeeld in de stallen 

en de kantine duidelijk aan wat onze hygiëne maatregelen zijn. Kort samengevat 
letten wij extra op: handen wassen, gebruik van paardrijhandschoenen tijdens 
het paardrijden, gebruik van eigen materialen zoals drinkflessen en dergelijke. 

Slapen  

• Kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen bij elkaar in 

één ruimte slapen.  

• Het uitgangspunt is dat personeel en andere betrokkenen, zoals de 

kookploeg, zoveel mogelijk individueel slapen. 

• Een uitzondering geldt voor maximaal twee personeelsleden die samen bij 

de jongeren of in een directe ruimte nabij de jongeren slapen, zodat deze 

gedurende de nacht in geval van nood te bereiken zijn voor de 

kampdeelnemers.  

• Er is minimaal 1,5 meter afstand tussen de bedden van het personeel 

onderling en de bedden van de kampdeelnemer onderling.  

• De slaapruimte wordt voldoende geventileerd. 

 

https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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Eten/drinken en koken 

• Indien er maaltijden worden verzorgd door het personeel, dan worden er 

duidelijke afspraken gemaakt met de kampdeelnemers over het afhalen bij 

de keuken of het brengen van eten bij het eetgedeelte.  

• 1 personeelslid schenkt drank in en 1 personeelslid serveert het eten.  

• Het eten wordt door de kampdeelnemers afgehaald aan een buffet of 

wordt door het personeel uitgeserveerd. 

• Kampdeelnemers drinken uit een eigen (toegewezen) beker en maken 

tijdens het eten uitsluitend gebruik van het eigen (toegewezen) bestek. Er 

worden geen bekers, borden en/of bestek onderling uitgewisseld. 

• Voor en na het eten en drinken wordt er op toegezien dat alle 

kampdeelnemers hun handen wassen volgens de hygiëne voorschriften 

 
EHBO 

Wij houden ons tijdens het ruiterkamp aan de richtlijnen van het Rode Kruis: 
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/ 

  
 
Ruiterkampen per doelgroep  

  
*Kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar 

• Activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht 
plaats. Onze instructeurs, trainers en personeel houden zo veel mogelijk 
1,5 meter afstand tot de kampdeelnemers en elkaar.   

• Toeschouwers en/of bezoekers hebben tijdens het ruiterkamp beperkt 
toegang tot onze locatie. 

• Kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar worden in een 
kampbubbel gehouden gedurende het ruiterkamp. Binnen een 
kampbubbel kunnen kinderen en jongeren binnen én buiten samen 

spelen, eten en slapen zonder de 1,5 meter-regel in acht te nemen.  

• Personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de kampdeelnemers. 

 

  
*Volwassenen 

• Activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats. Binnen de 

kampbubbel kunnen volwassenen buiten samen sport-, spel- en 
bewegingsactiviteiten waarbij zij de 1,5 meter regel in acht nemen.  

• Onze instructeurs, trainers en personeel houden 1,5 meter afstand tot de 

kampdeelnemers en elkaar.   
• Wij organiseren geen activiteiten voor volwassenen waarbij geen 1,5 

meter afstand niet gegarandeerd kan worden.   
 

  

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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Activiteiten 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk activiteiten in de buitenlucht georganiseerd 
worden.  

 
• Voor paardrijlessen en andere paard gerelateerde activiteiten verwijzen wij 

naar de maatregelen die ook gelden voor onze reguliere paard 

gerelateerde activiteiten. Kijk op onze website naar het protocol.  
• Indien activiteiten buiten de kampbubbel plaatsvinden wordt dit 

geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek later.  

• Kampdeelnemers en personeel blijven zoveel mogelijk op eigen terrein. 

Voor activiteiten buiten het kampterrein houden wij ons aan de geldende 

overheidsmaatregelen met betrekking tot afstand en hygiëne. 

• De bonte avond voor groepen vanaf 18 jaar en ouder vindt alleen plaats 

indien wij 1,5 meter afstand kunnen garanderen.   

• Indien contact met een externe noodzakelijk is dan zorgen wij ervoor dat 

onze deelnemers 1,5 afstand houden tot deze externe.  

 
Communicatie 

• Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en 
gedragsregels die tijdens het kamp gelden duidelijk te maken aan de 

kampdeelnemers. 
• Alle kampdeelnemers die op onze accommodatie komen voor een 

ruiterkamp ontvangen via mail een bericht met de regels op onze 

accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de 
ouders/verzorgers gecommuniceerd. 

• De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website 
www.manegezwanenburg.nl 

 

 

http://www.manegezwanenburg.nl/

