
 

Bezoekersinformatie Centrale Keuring 2021 

 

Iedereen is van harte welkom op de Centrale Keuring gehouden van 15 t/m 18 september bij Manege 

Gaasterland in Harich. Wel gelden er een aantal regels om toegang te verkrijgen. Voor het kunnen 

laten doorgaan van de Centrale Keuring houden wij ons aan de coronavoorschriften vanuit de 

overheid. Op woensdag en donderdag verwachten wij dat het terrein en het aantal zitplaatsen 

voldoende ruimte biedt om de 1,5 meter afstand regel te kunnen waarborgen. Voor de toegang is 

daarom een gezondheidscheck voldoende, daarnaast kan ook toegang verleend worden met een 

coronabewijs. Op vrijdag en zaterdag verwachten wij meer bezoekers waardoor de 1,5 meter niet 

gewaarborgd kan worden en toegang alleen verleend kan worden met een geldig coronabewijs. 

Woensdag en Donderdag (15 en 16 september) 
Op deze dagen wordt de 1,5 meter afstand regel gehanteerd en dient u plaats te nemen op een 
zitplaats. 
1. toegang met een volledig ingevuld formulier Gezondheidscheck CK2021 
of 
2. toegang met een coronabewijs  
 
Vrijdag en Zaterdag (17 en 18 september) 
Op deze dagen hoeft u geen 1,5 meter afstand te bewaren. U dient plaats te nemen op een zitplaats.  

Alleen toegang met een coronabewijs.   

 
Uitleg toegang met een coronabewijs: 
Je neemt een legitimatiebewijs en een coronabewijs mee. Dit bewijs laad je in in je CoronaCheck-

app of neem je geprint op papier mee. Je gegevens worden vergeleken met de gegevens van je 

legitimatiebewijs.  

Een van de drie coronabewijzen volstaat: 

- Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin 

- Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona 

- Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement via Testen voor 

Toegang 

Heb je al wel je volledige vaccinatie gehad, maar is dat nog geen 14 dagen geleden? Dan dien je je 

ook te laten testen. De toegangscontrole neemt meer tijd in beslag dan normaal: kom daarom op tijd 

naar de keuring. 

Download de app op coronacheck.nl/nl. Voor toegang tot de Centrale Keuring gebruik je de nationale 

QR-code. Via dezelfde link kun je ook kiezen voor het printen van een coronatoegangsbewijs. 

Heb je klachten, zit je in quarantaine of had je contact met iemand met corona? Blijf dan thuis.  

https://www.testenvoortoegang.org/
https://www.testenvoortoegang.org/
https://coronacheck.nl/nl

