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Publiek is niet toegestaan. 
 
Inreizen Nederland 
Voor deelnemers uit het buitenland geldt: check de regels van de Nederlandse overheid voor 
het inreizen van Nederland (dit is je eigen verantwoordelijkheid): 
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
abroad 
 
De organisatie heeft besloten te kiezen voor het hanteren van de 1,5 m regel. 
 
Procedure aankomst deelnemers 

- Bij aankomst wordt iedereen gecontroleerd op: 
- vaccinatiebewijs (1 of 2 keer) OF 
- negatieve PCR test niet ouder dan 48 uur met certificaat OF 
- QR code van de Corona check app: https://coronacheck.nl/nl/ 

- Na controle ontvang je een bandje dat geldig is voor de gehele wedstrijdweek 
- Aantal toegestane personen per aanspanning: 10 volwassenen 
- Kinderen t/m 12 jaar zijn van harte welkom, worden niet op bovengenoemde punten 

gecontroleerd, krijgen wel een bandje. 
- Maximaal 1 chef d’equipe, 1 team veterinair en 1 trainer per nationale federatie 

 
 
Hanteren 1,5 m regel 

- Trainers en/of andere deelnemers die als trainer fungeren, mogen niet op het rijtuig 
plaatsnemen 

- Geen contact tussen leden van verschillende teams. Je kunt gerust praten met 
andere teamleden/personen van een ander team, maar houd te allen tijde 1,5 m 
afstand 

- Grooms mogen niet gewisseld worden tussen verschillende rijders 
 
 
Faciliteiten 

- Douches en toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en ontsmet. 
- Maak gebruik van de handgels bij het binnenkomen en verlaten van de faciliteiten. 
- Laat geen eigendommen achter. 
- Maak gebruik van de afvalcontainers. 

 
Paarden 

- Klik hier voor de volledige EHV-voorwaarden in het Nederlands 
- Meet vanaf 17 juli 2x per dag de temperatuur van alle paarden die deelnemen aan 

het evenement. 

- Vul het ‘FEI Equine Health Self-Certification' formulier in voor ieder paard 

afzonderlijk. 

- Een PCR test voor EHV is voor Driving Valkenswaard International NIET nodig. 

 
 

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://coronacheck.nl/nl/
https://inside.fei.org/system/files/NED-Factsheet-Atleten-EHV1-Return_to_Competition.pdf
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Aankomst op de wedstrijd 

- Vanwege de regels rondom het EHV-virus en de daarvoor aanwezige veterinairen 

vragen we je om aan te komen in het aangegeven tijdsvak.  

Aankomst is alleen mogelijk op dinsdag 27 juli: 

Vierspan paarden: tussen 09.00 – 13.00 uur 

Tweespan paarden: tussen 13.00 – 19.00 uur 

- Laad de paarden zo snel mogelijk af en wacht op de dierenarts 

- Overhandig paspoort en het ingevulde ‘FEI Equine Health Self-Certification' formulier 

van ieder paard aan de dierenarts. 

- De rijder/groom temperatuurt in bijzijn van de dierenarts alle paarden met EIGEN 

THERMOMETER. 

- Op aanwijzing van de dierenarts en/of steward mogen de paarden naar de 

stallingstent worden gebracht.  

 
Tijdens de wedstrijd 

- Temperatuur ieder paard 2x per dag. Vul de temperatuur in op het formulier (zelf 

meebrengen) op de box. 

- Volg de regels in de stallingstent: 

- Gebruik de desinfectiemiddelen 

- Houd je aan het eenrichtingsverkeer 

- Alleen noodzakelijke personen in de stalling 

- Kom alleen in de ruimte waar je paarden zijn gestald 

- Paarden mogen niet op-of afgetuigd en gepoetst worden in de stalgang, de stalgang 

moet te allen tijde vrij blijven. 

- Geen honden op het stallingsterrein 

- Deel geen materiaal zoals bijv. emmers met andere teams 

- Koetsen worden gestald op het overnachtingsterrein en niet bij de stallingstent 

- De stallen zijn voorzien van stro en zaagsel (indien aangegeven). Extra stro is gratis.  

- Extra zaagsel is verkrijgbaar via het secretariaat. 

- Bij stalling aan de wagen dient deze overdekt te zijn en zijn stalmatten verplicht 

(alleen toegestaan voor tweespan paarden).  

- Er is geen hooi verkrijgbaar. 

 

Volg te allen tijde de instructies van de organisatie en de officials. 
 
Bij het niet naleven van de regels of het niet correct invullen van de formulieren volgen 
sancties. 
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Overige info 
- Je ontvangt bij aankomst het declaratieformulier voor de paarden & grooms. Vul dit 

in, maak een foto en stuur het uiterlijk 1 uur voor aanvang van je starttijd in dressuur 
(liefst eerder) naar het secretariaat via WhatsApp: +31 654 67 43 96 of breng het 
persoonlijk even naar het secretariaat. 

- Startlijsten, uitslagen, tekeningen en overige info wordt beschikbaar gemaakt via de 
WhatsApp Group. Uitnodiging/QR code volgt later. 

- Alle info wordt uiteraard ook op het officiële mededelingenbord gepubliceerd. I.v.m. 
de coronamaatregelen is er geen briefing. 

- Nederlandse deelnemers rijden met hun eigen rijtuignummer. 
Buitenlandse deelnemers krijgen een rijtuignummer toegekend van de organisatie. Er 
worden geen rijtuignummers verstrekt. Het toegekende rijtuignummer wordt ca. 1 
week van tevoren op de website gepubliceerd. 
Alle deelnemers dienen zelf voor hoofdstelnummers te zorgen. De 
hoofdstelnummers bestaan uit het rijtuignummer + A, B, C etc. De aan de paarden 
toegekende letters staan op het declaratieformulier dat je ontvangt bij aankomst. 

- De verkenning van de trajecten is alleen toegestaan per niet-gemotoriseerd vervoer 
(met uitzondering van personen met een ontheffing). 
 
 

Tot ziens in Valkenswaard! 
Vriendelijke groet, 
Cindy Timmer, Wedstrijdsecretariaat | Show Office 
M: +31 654 674396 E: h2t@xs4all.nl 

mailto:h2t@xs4all.nl
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NO spectators allowed. 
 
Travelling to the Netherlands from abroad 
Competitors from abroad: please check the rules from the Dutch government to enter the 
Netherlands (this is your own responsibility):  
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
abroad 
 
The organisation has decided to stick to the 1,5m rule. 
 
Procedure arrival competitors 

- Upon arrival, everybody will be checked for: 
- proof of vaccination (1 or 2 times) OR 
- negative PCR test not older than 48 hrs with certificate OR 
- QR code from the Corona check app: https://coronacheck.nl/nl/ 

- After you have been checked, you will receive a bracelet which is valid for the rest of 
the week 

- Maximum number of people allowed per turnout: 10 adults 
- Children up to 12 years old inclusive are welcome, will not need to be checked at the 

above-mentioned points, but will receive a bracelet 
- Maximum 1 chef d’equipe, 1 team veterinarian and 1 trainer per National Federation 

 
Managing of the 1,5m rule 

- Trainers and/or other competitors who act as trainer cannot be on the carriage  
- Please be aware of social distancing: minimum 1,5-meter distance between people 

who are not from the same household/team. 
- Grooms cannot be exchanged between competitors 

 
Facilities 

- Showers and toilets will be cleaned and sanitized several times per day. 
- Please use the hand sanitizer when you enter and leave the facilities and stables. 
- Please do not leave any personal belongings. 
- Please use the waste containers for any disposable items you may have. 

 
Horses 

- Click here for the fact sheet for Athletes and Grooms in English 
- From 17 July, monitor and record on a chart the temperature of each of your horses 

twice a day  
- Complete the FEI Equine Health Self-Certification form for each of your horses.  
- A PCR test for EHV is NOT necessary for Driving Valkenswaard International  

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad
https://coronacheck.nl/nl/
https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
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Arrival at the showgrounds 

- Because of the regulations regarding the EHV-virus and the veterinarians who will be 

present, we ask you to arrive at the indicated time slot.  

Arrival is only possible on Tuesday, 27 July: 

Horse teams: between 09.00 – 13.00  

Horse pairs: between 13.00 – 19.00 

- Unload the horses as soon as possible and wait for the veterinarian in the parking 

area.  

- Give the horse passports and the completed ‘FEI Equine Health Self-Certification' 

forms of each horse to the veterinarian.  

- The competitor/groom takes the temperature of each horse with own thermometer 

in presence of the veterinarian.  

- The veterinarian and/or steward will tell you when your horse(s) can be taken to the 

stable tent.  

 
During the competition 

- Take the temperature of your horses twice a day and record it on the form (please 
prepare your own forms) on the door of the respective box.  

- Follow the rules in the stable tents: 

- Use the handwashing and disinfection facilities 

- Respect the one-way circulation system 

- Limit as much as possible the number of people in the stables 

- Only enter the tent where your horses are stabled 

- Horses must not be tacked or untacked or groomed in the stable aisles, the aisles 

- must be kept clear at all times 

- No dogs in the stable area 

- Do not share material like buckets with other teams 

- Carriages must be parked in the competitor’s camp site, not in the stable area  

- The stables will be bedded with straw and shavings (if pre-indicated). Extra straw is 
free of charge. 

- Extra shavings can be purchased via the Show Office. 

- If you choose to stable at your truck (H2 competitors only), the stables must be 
covered and stall mats are mandatory. 

- There is no hay available, please bring your own hay. 
 

Please always follow the instructions of the OC and the Officials.  

Caution! Failure to comply with the above measures or not filling in the forms will result in 
sanctions.  
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Additional info 

- You will receive the Declaration Form for the Horses & Grooms upon arrival. Please 
fill it in, take a photo and send it back to the Show Office via WhatsApp minimum 1 
hour (but the sooner the better) before your start time in Dressage  
(+31 654 67 43 96) or bring it in personally at the Show Office. 

- Starting orders, results, maps and other information will be available via the 
WhatsApp Group. Invitation/QR Code will follow later. 

- All information will also be published on the official notice board. Because of the 
corona measures, there will be no briefings. 

- Dutch drivers will use their own carriage numbers 
- International drivers will be designated a number by the organisation which will be 

posted on the website one week in advance. No numbers will be given out. 
- All competitors are responsible for their own bridle numbers. Your bridle number 

consists of your carriage number + A,B,C etc. The letters assigned to your horses are 
printed on the Declaration Form. 

- The walk of the marathon sections is only permitted by foot or (electric) bicycle. 
 
 

See you in Valkenswaard! 
Kind regards, 
Cindy Timmer, Wedstrijdsecretariaat | Show Office 
M: +31 654 674396 E: h2t@xs4all.nl 

mailto:h2t@xs4all.nl

