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RICHTLIJNEN COVID-19 

 

Datum: 18 mei 2020 

 

Aan mijn cliënten, 

 

Na een periode van sluiting ivm het Covid-19 virus, gaan per 1 juni 2020 de locaties weer open. Dit 

betekent dat paardencoaching weer mogelijk wordt. Belangrijk is wel dat de cliënt en ik tijdens de 

coachafspraak de volgende richtlijnen in acht nemen. Zo zorgen wij ervoor dat we elkaar op een 

veilige manier kunnen ontmoeten. 

 

 

 Wij kunnen elkaar ontmoeten als we vrij zijn van corona-symptomen (hoesten, niezen, diarree, 

misselijkheid, verhoging, koorts). In geval van klachten, zullen de paardencoachsessies worden verzet 

naar een nieuwe datum. Coachgesprekken (zonder paard) zetten we om naar een online-sessie. 

 

 De cliënt komt bij voorkeur met eigen vervoer naar de afspraak. Indien er met OV gereisd wordt, dan 

graag eerst de handen wassen. 

 

 We zijn gebonden aan de hygiëneregels van de locatie (manege, zorgboerderij, stal of coachruimte). 

 

 Tijdens de afspraak houden wij onderling tenminste 1,5 meter afstand en geven geen handen.  

 

 De coach draagt zorg voor het paard en diens verzorging, zodat de cliënt afstand kan houden in de 

stallen en de ruimte niet verder hoeft te betreden dan noodzakelijk is. Er is een speciaal halstertouw 

beschikbaar tijdens de sessie dat is ontsmet voor iedere coaching. 

 

 De cliënt wordt verzocht stevige schoenen en kleding te dragen die vies mag worden. Deze kleding en 

schoenen niet in aanraking geweest met andere locaties ofwel schoongemaakt. Dit om eventuele 

besmetting met andere stallen te voorkomen, met name ivm het voor paarden zeer besmettelijke 

Rhino-virus.  

 

 Na de sessie vertrekt de cliënt onmiddellijk. Wij zijn gebonden aan tijdslots en er geldt een beperking  

van het aantal toegestane bezoekers op locatie. Om die reden kan er op dit moment niet worden 

nagepraat of in de stallen worden gekeken na de afspraak.  

 

 

 

Hopelijk komt er snel ruimte om de maatregelen te versoepelen. Voorlopig hou ik samen met jou 

bovenstaande richtlijnen graag aan, zodat paardencoaching weer mogelijk is en blijft. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Ariënne Post 

Haarlem, 18-5-2020 


