
 

ALGEMENE REGELS TIJDENS DUTCH YOUNGSTER FESTIVAL 
 

• In de stallen moeten de staldeuren te allen tijde gesloten blijven. 

• Elke ruiters mag maximaal 1 persoon (groom en/ of ouder) meenemen. Vanaf 5 paarden zijn twee grooms 
acceptabel. Paarden, ruiters, grooms en trainers behoren tot de wedstrijd.   

• Wanneer je verschillende grooms over de dagen hebt, dan moet dit bij het secretariaat worden aangegeven 
en bandjes worden gewisseld.  

• Ieder persoon heeft een negatieve COVID-19 test officieel certificaat nodig samen met je ID: officieel schrijven 
moet inclusief naam, geboortedatum en BSN-nummer en het resultaat niet ouder dan 72 uur oud. Zie hiervoor 
de COVID-test voorwaarden.  

• Volgens de FEI EHV-1 regels hebben paarden een negatieve PCR-test nodig bij wedstrijden met meer dan 400 
paarden. Dit is niet van toepassing bij CSIO DYF. Er zijn minder dan 400 paarden aanwezig.  

• In de besloten ruimten (stallen, overkapping, secretariaat, toiletten, take-away etc.) is het verplicht om een 
mondkapje te dragen, met uitzondering van ruiters te paard. Heb je geen mondkapje(s), dan kun je deze op 
het secretariaat kopen.  

• Draag (je eigen) handschoenen bij het gebruik van de hindernissen in de inrijpiste. 

• Vrachtwagens en grooms mogen alleen op dinsdag tussen 08.00 – 15.00 uur (CSIOJ/ CSIOYR) en woensdag 
tussen 08.00 – 15.00 uur (CSIOP/ CSIOCh) arriveren. Je mag niet eerder komen om de stallen klaar te maken 
etc.  

• Uitzondering is een verre reisafstand, enkel in overleg met de organisatie kan er ’s maandags in een tijdslot 
worden aangekomen. Neem hiervoor contact op! 

• Om het risico tot verspreiding van elk virus tegen te gaan, moeten alle honden aangelijnd zijn door een 
persoon of vast aan een object. Voor het overtreden van deze regel geldt een boete van €100. 
Waarschuwingen worden niet gegeven.  

• Er zijn nog steeds COVID-19 maatregelen in Nederland. Dit betekent dat we de gehele dag catering hebben in 
de vorm van take-away punten (gehele dag, ontbijt/ lunch/ diner).  

• We zijn afhankelijk van de versoepelingen van de Nederlandse overheid, deze volgen we nauwlettend en 
mogelijk biedt dit vlak voor het evenement meer perspectief.  

 
 

 

GENERAL RULES AT DUTCH YOUNGSTER FESTIVAL 
 

• In the stables the stall doors must be closed at all times.  

• Note that every rider can bring a maximum of 1 person (every person needs to present a negative COVID-19 
test certificate at the accreditation point. Check the COVID-test requirements which test you needed. 

• If you have different grooms over the day the groom who is leaving the show ground needs the handover her 
band at the gate personel so it will be registrated and a new band can be collect by the new groom. 

• According to the FEI rules horses require a negative PCR test when entering shows that accept over 400 
horses. This is not applicable at CSIO DYF. There will be less than 400 horses accepted at this show.  

• In all the inside areas (stables, roof, secretary-office, toilets, take-away point etc.) it is mandatory to wear a 
face mask, except when on the horse. If you do not have a face mask, you can buy them at the secretary-
office.  

• Please wear (your own) gloves with adjusting jumps in de warm-up arena.  

• Trucks & grooms may only arrive Tuesday between 08h00 – 15h00 (CSIOJ/ CSIOYR) and Wednesday between 
08h00 – 15h00 (CSIOP/ CSIOCh). You may not come earlier to prepare the stables etc.  

• An exception is a long travel distance, only in consultation with the organization it is possible to arrive in a time 
slot on Monday. Please contact us for this! 

• To minimize the risk of any virus spreading, all dogs must be leashed and be accompanied by a human or tied 
to stationary object. Violation of this rule means you will receive a €100 euro fine. No warnings will be given.  

• There are still COVID-19 measures in place in the Netherlands. This means we can provide full catering service 
the whole day for all our guest with several take-away points (breakfast/ lunch/ diner). 

• We are dependent on the easing of the Dutch government, we follow this closely and this may offer more 
perspective just before the event. 


