
CORONA-PROTOCOL WERKPLAATS VICTORIA PARK WOLVEGA  
VOOR KOERSEN ACHTER GESLOTEN DEUREN    

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VICTORIAPARKWOLVEGA.NL

CORONA-CHECKLIST: 
voor elke professional die komt werken

Vanwege de aanhoudende verspreiding van het coronavirus zijn de volgende regels per direct van toepassing op de werkplaats rondom het stallenterrein van 
Victoria Park: 

 � Alleen personen die tijdens de koersdag komen om er te werken wordt toegang verleend. 
 à Hiermee bedoelen we uitsluitend; trainers, pikeurs en grooms.
 à Daarnaast 1 hoefsmid, 1 dierenarts en NDR functionarissen. (Men moet zich bij aankomst kunnen legitimeren).

 � Voor elke werkzaamheid geldt een minimale bezetting. Zo is per 2 paarden is 1 groom toegestaan.

 � Elke professional dient zich 24 uur van tevoren aan te melden via een email aan ralf@victoriaparkwolvega.nl. Dit mag ook door de werkgever worden gedaan. 

 � Handhaving: er zal door de bewakers streng worden gecontroleerd bij aanvang van de werkdag op de werkplaats en gedurende de arbeid.

Neem de 1.5 meter 
afstand maatregel 
in acht. Raak 
elkaar niet aan.

1,5 m

Samenscholing op 
het stallenterrein 
is verboden. 
Beperk contacten! 

Kleed u 
om in de 
vrachtauto. 

Verlaat het 
stallenterrein 
wanneer u klaar 
bent met uw werk.

Blijf thuis als 
u COVID 19 
symptomen 
vertoont.

Was uw handen 
regelmatig met de 
desinfecterende 
handgel.

Hoest en nies in 
de binnenkant 
van uw elleboog. 
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Corona-protocol werkplaats Victoria Park Wolvega voor 
koersen achter gesloten deuren

WERKPLAATS VICTORIA PARK WOLVEGA IN 
CORONA-TIJD

• Victoria Park Wolvega en NDR volgen strikt de richtlijnen van de overheid. 

• Dankzij intensieve samenwerking hebben we een corona-protocol ontwikkeld waarbij 
we draverijen onder strikte maatregelen mogelijk maken  - achter gesloten deuren - 
voor een selecte groep professionals met als doel:

 – dat trainers, rijders en verzorgers hun beroep kunnen uitoefenen en inkomen 
kunnen genereren in een veilige omgeving.

 – idem dito voor hun leveranciers zoals de hoefsmid en de veterinair.

• Elke werkdag waarop gewerkt wordt, volgt naast dit protocol een strikt draaiboek. 

• Ons draaiboek en protocol zijn 
 – reeds met succes toegepast in coronatijd in Zweden (Solvalla, Stockholm)
 – verrijkt met inzichten uit de bouwsector (Rijksoverheid, protocol ‘Maatregelen op 
de bouwplaats’, d.d. 27.03.20).

 – aanvullend aan het protocol dat is ontwikkeld door de NDR in overleg met de 
Sectorraad (SRP).

• Op de plattegrond is precies te zien wie zich in welke sectie van de werkplaats mag 
begeven.

• Er is geen publiek aanwezig en hier zal streng op worden gecontroleerd door de 
bewaking.

RD   
Ralf Dekker (Manager)

JB   
Jurybus

JK   
Jurykamer

S 
Speaker 

R 
Regie

VR 
Videoregistratie

ST   
Starter

INGANG S   
Ingang stallenterrein

HT   
Heren toilet S1 /TM S8  

Stallen voor de paarden

DT  
Dames toilet

B1 T/M B5  
Bewaking

FH   
Ferry Hollander  
(Medewerker VPW)

BC   
Baancommissaris

H  
Hoefsmid  
ruimte

GPD  
Gekeurd personeel  
drafsport
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