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PICTOGRAMMEN EN GEDRAGSCODE

De volksgezondheid blijft centraal staan en dus dienen er extra
maatregelen gevolgd te worden om het virus onder controle te houden.
Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken!

KOM DUS UIT JOUWKOT, MAAR DOE NIET TE ZOT !!!
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Algemene richtlijnen

• BEN JE ZIEK? …. BLIJF DAN IN UW KOT!!!

• In deze tijden is dat cruciaal. Besmettingen gebeuren blijkbaar meestal tijdens de eerste symptomen.
• Voel je je niet goed? Heb je een hoestje? Loopt je neus? Heb je (lichte) koorts? … Blijf dan thuis!
• Doe dit om iedereen te beschermen.
• Belangrijk: Ben je besmet geweest, hou jezelf (ook na genezing) 14 dagen in quarantaine. Zo worden anderen beschermd!
• Zorg voor een goed overzicht van je dagelijkse contacten, een noodzaak mocht men je contacteren bij besmetting in het kader van de

contact tracing.

• SOCIAL DISTANCING: Dit blijft het basismotto (voor de komende weken en maanden).

• Zorg dat je altijd die onderlinge afstand houdt van 1,5 meter.
• Dit doe je zeker met mensen die je niet constant tegenkomt (mensen die samenleven onder hetzelfde dak, hoeven dit uiteraard niet te doen).

• HYGIËNE EN BESCHERMING:

• Was je handen meer dan ooit (en grondig)!
• Gebruik van mondmaskers of gezichtsbescherming is verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de

afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. Opgelet: Lokaal kunnen er strengere restricties gelden!
• Ontsmetting van je handen en eventueel dragen van beschermende handschoenen biedt extra bescherming.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes.
• Gebruik wegwerphanddoeken.
• Was (stoffen) rijhandschoenen na elk gebruik.
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De belangrijkste regels nog eens op een rijtje

1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen handen/kus geven. Gebruik je gezond verstand.

2. De activiteiten vinden bij voorkeur in buitenlucht plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden

3. Wees alert voor personen in de risicogroep en/of kwetsbare personen.

4. Afstandsregels blijven van toepassing: blijf dus zeker anderhalve meter van elkaar.

5. Je mag nauwer contact hebben met maximaal 5 personen per gezin. Kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen.

6. Laat je contactgegevens achter op plaatsen waar dat gevraagd wordt, om contact tracing mogelijk te maken.

En vergeet ook zeker niet om je mondmasker te dragen op plaatsen waar je de anderhalve meter afstand niet kan garanderen. Als we ons aan deze regels houden, zorgen 
we er samen voordat we het coronavirus de baas blijven.
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Organisatie lessen

• THEORIE :

• Wees 15 minuten op voorhand aanwezig.
• Was of desinfecteer je handen vooraleer je het leslokaal binnengaat.
• Draag een mondmasker bij het toekomen en verlaten van het lokaal. Tijdens de les hoef je geen mondmasker te dragen wanneer de social

distance van 1,5m gerespecteerd wordt.
• Breng je eigen schrijfgerief mee en ga steeds op dezelfde plaats zitten.
• Elke avond reinigen de cursisten hun eigen tafel en stoelen met het beschikbare materiaal.

• PRAKTIJK :

• Wees 15 minuten op voorhand aanwezig.
• Was of desinfecteer je handen bij aankomst op de locatie.
• Draag een mondmasker en (rij)handschoenen wanneer je de veiligheidsafstand niet kan garanderen.
• Maak geen contact met de ruitertjes tijdens je les. Als een ruiter hulp nodig heeft, vraag dan aan de lesgever van de club om te helpen (bvb. bij 

het aansingelen of bij het op maat maken van de stijgbeugels).

Hou te allen tijde afstand met de ‘bubbels’ van de sportkampen en de ruiters tijdens de lessen! Indien contact toch noodzakelijk is, moet dit 
beperkt blijven tot het minimum, is het dragen van een mondmasker een must en dient er steeds 1,5m afstand gerespecteerd te worden!
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Organisatie examen

• THEORIE :

• Wees 15 minuten op voorhand aanwezig.
• Was of desinfecteer je handen vooraleer je de examenruimte binnengaat.
• Draag een mondmasker bij het toekomen en verlaten van de ruimte. Tijdens het examen hoef je geen mondmasker te dragen wanneer de

social distance van 1,5m gerespecteerd wordt.
• Breng je eigen schrijfgerief mee.

• PRAKTIJK :

• Elke cursist zal een tijdstip krijgen waarop hij aanwezig moet zijn op de dag van het examen.
• Wees 15 minuten voor het opgegeven uur aanwezig.
• Was of desinfecteer je handen bij aankomst op de locatie.
• Draag een mondmasker en (rij)handschoenen wanneer je de veiligheidsafstand niet kan garanderen.
• Maak geen contact met de ruitertjes tijdens je les. Als een ruiter hulp nodig heeft, vraag dan aan de lesgever van de club om te helpen (bvb. bij 

het aansingelen of bij het op maat maken van de stijgbeugels).

Hou te allen tijde afstand met de ‘bubbels’ van de sportkampen en de ruiters tijdens de lessen! Indien contact toch noodzakelijk is, moet dit 
beperkt blijven tot het minimum, is het dragen van een mondmasker een must en dient er steeds 1,5m afstand gerespecteerd te worden!
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Adviezen voor de cursist

• VERANTWOORDELIJKHEID : DE COÖRDINATOR

• Binnen de organisatie is er een verantwoordelijke (kan de zaakvoerder zijn, of een docent) die alle maatregelen goed coördineert en opvolgt.
Hij/zij is het aanspreekpunt en zorgt dat iedereen verplicht de maatregelen opvolgt. Indien nodig zal er worden ingegrepen en bijgestuurd.

• Alle cursisten en docenten zijn duidelijk op de hoogte van de richtlijnen en zien gezamenlijk toe op de strikte naleving ervan.
• Grote samenscholingen moeten vermeden worden.

• DE CURSIST :

• Mensen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en niet te participeren. Symptomen zijn o.a. koorts, droge 
hoest, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.

• Houd afstand met andere cursisten, docenten, medewerkers of ruiters.
• Was vaak en grondig je handen en desinfecteer ze voor en na de lessen.
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes.
• Beperk de tijd die je spendeert op de sportaccommodatie tot het strikt noodzakelijke.
• Wanneer je ‘s morgens wordt afgezet of ‘s avonds wordt opgehaald door een begeleider, dan blijft deze in de auto wachten.

• ALGEMENE ORGANISATIE :

• Breng je eigen lunchpakket en drinken mee voor een volledige dag.
• Persoonlijke benodigdheden (drinkbus, handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden.
• Blijven overnachten zal op de meeste locaties niet mogelijk zijn!
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Adviezen voor de cursist

• KLEDIJ :

• Omkleden gebeurt thuis.
• Douchemogelijkheden worden nergens voorzien.

• BESCHERMING :

• Mondmaskers zijn verplicht wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden.  (Rij)handschoenen zijn een must bij het toekomen 
en verlaten van de piste.

• LESGEVEN :

• Wanneer je gaat lesgeven, zorg dan altijd voor voldoende afstand. Vermijd persoonlijk contact, ook als je heel specifieke instructies wilt 
geven. Wanneer een ruiter moet geholpen worden, spreek je een lesgever van de club/organisatie aan.

• Veiligheid tijdens de lessen is altijd cruciaal!
• Cursisten die observeren tijdens de lessen praktijk didactiek, dragen een mondmasker.
• Uitzonderlijk mag er niet geholpen worden tijdens het op- en afzadelen. Dit is een taak van de lesgevers van de club/organisatie.
• Houd ook rekening met de specifieke richtlijnen van de locatie waar je bent.

Volg tijdens het geven van de lessen te allen tijde de gedragscode van de trainer zoals opgesteld door Sport Vlaanderen!
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Adviezen voor de docent

• VERANTWOORDELIJKHEID : DE COÖRDINATOR

• Binnen de organisatie is er een verantwoordelijke (kan de zaakvoerder zijn, of een docent) die alle maatregelen goed coördineert en opvolgt.
Hij/zij is het aanspreekpunt en zorgt dat iedereen verplicht de maatregelen opvolgt. Indien nodig zal er worden ingegrepen en bijgestuurd.

• Alle cursisten en docenten zijn duidelijk op de hoogte van de richtlijnen en zien gezamenlijk toe op de strikte naleving ervan.
• Grote samenscholingen moeten vermeden worden.

• DE DOCENT :

• Mensen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en niet te participeren. Symptomen zijn o.a. koorts, droge 
hoest, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.

• Houd afstand met cursisten, andere docenten, medewerkers of ruiters.
• Was vaak en grondig je handen en desinfecteer ze voor en na de lessen.
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes.
• Beperk de tijd die je spendeert op de sportaccommodatie tot het strikt noodzakelijke.

• ALGEMENE ORGANISATIE :

• Breng je eigen lunchpakket en drinken mee voor een volledige dag.
• Persoonlijke benodigdheden (drinkbus, handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden.
• Gemeenschappelijke ruimtes en leslokalen worden tussendoor regelmatig verlucht. Indien mogelijk mogen theoretische lessen ook buiten 

gegeven worden.
• Laat, na de theorielessen, de cursisten ‘s avonds hun eigen tafel en stoel reinigen met het beschikbare materiaal. De docent zorgt voor de 

ontsmetting van de gemeenschappelijke zaken (bvb. deurklinken).
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Adviezen voor de docent

• BESCHERMING :

• Mondmaskers zijn verplicht wanneer de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden. 

• LESGEVEN :

• Wanneer je gaat lesgeven, zorg dan altijd voor voldoende afstand. Vermijd persoonlijk contact, ook als je heel specifieke instructies wilt 
geven. Tijdens de lessen praktijk didactiek zal er steeds een lesgever van de club/organisatie aanwezig zijn om de ruiters te helpen.

• Veiligheid tijdens de lessen is altijd cruciaal!
• Cursisten en docenten die observeren tijdens de lessen praktijk didactiek, dragen een mondmasker.
• Uitzonderlijk mag er niet geholpen worden tijdens het op- en afzadelen. Dit is een taak van de lesgevers van de club/organisatie. Geef dit ook 

mee aan de cursisten
• Houd ook rekening met de specifieke richtlijnen van de locatie waar je bent.

Volg tijdens het geven van de lessen te allen tijde de gedragscode van de trainer zoals opgesteld door Sport Vlaanderen!
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Adviezen voor de organisator

• VERANTWOORDELIJKHEID : DE COÖRDINATOR

• Duid binnen de organisatie een verantwoordelijke aan (kan de zaakvoerder zijn, of de docent) die alle maatregelen goed coördineert en
opvolgt. Communiceer duidelijk dat hij/zij ook het aanspreekpunt is en dat iedereen verplicht de maatregelen dient op te volgen. Zijn taak is
om te sensibiliseren en indien nodig bij te sturen of in te grijpen.

• Breng alle cursisten bij aanvang van de lessen op de hoogte van de richtlijnen en zie gezamenlijk toe op de strikte naleving ervan.
• Grote samenscholingen moeten vermeden worden.

• DE ORGANISATOR :

• Mensen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en niet te participeren. Symptomen zijn o.a. koorts, droge 
hoest, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.

• Houd afstand met cursisten of docenten. Indien de afstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden, is een mondmasker verplicht.
• Was vaak en grondig je handen en desinfecteer ze regelmatig.
• Persoonlijke hygiëne is meer dan ooit belangrijk! Zorg voor eigen ontsmettende handgel, wegwerphandschoenen en papieren zakdoekjes

• ALGEMENE ORGANISATIE :

• Hou de deelnemers van de opleiding te allen tijde gescheiden van de sportkamp-bubbels, ook tijdens de vrije momenten.
• Voorzie afgesloten vuilbakken en desinfecterende handgel in de leslokalen en ontsmettingsmiddel om de banken en stoelen ‘s avonds te 

ontsmetten.
• De cursisten mogen geen contact hebben met de ruiters tijdens de lessen praktijk didactiek. Informeer daarom de lesgevers van de 

club/organisatie dat zij instaan voor het op- en afzadelen en ze kunnen aangesproken worden door een cursist om een ruiter te helpen tijdens 
de les.

• Gemeenschappelijke ruimtes en leslokalen worden tussendoor regelmatig verlucht. Indien mogelijk mogen theoretische lessen ook buiten 
gegeven worden.

• Zorg voor een regelmatige reiniging van de sanitaire voorzieningen (toiletten) alsook voldoende beschikbaarheid van zeep en papieren 
handdoeken. Indien mogelijk wordt er een afzonderlijke sanitaire ruimte voor de cursisten en docenten voorzien.

• Paardensport Vlaanderen heeft meerdere pictogrammen ter beschikking van de clubs gesteld. Maak hier optimaal gebruik van!
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Adviezen voor de organisator

• NOODPROCEDURE :

• Voorzie een basis EHBO-set.
• Zorg ervoor dat een zieke cursist of docent zo snel mogelijk de locatie verlaat.
• Stel het telefoonnummer van een lokale dokter ter beschikking van de docenten, zodat deze snel kan gecontacteerd worden in geval van

nood.
• Bij een eventuele Corona-besmetting van een cursist of docent dient de organisator Paardensport Vlaanderen te informeren via 09/274 10 48

(opleidingen) of 09/245 70 11 (algemeen nummer).

Opgelet: lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente!
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Pictogrammen en 
gedragscode

Veilig en verantwoord
Haalbaar en doenbaar
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