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      Stichtend lid                            Membre Fondateur 

 

CORONA Update 03 12 2020 

hou uzelf gezond, hou anderen gezond. 

De Federale Regering heeft gisteren enkele maatregelen versoepeld, onder andere deze voor de amateur 

sporten.  

In tegenspraak met de vorige regels in verband met trainingen mag men nu met maximaal 4 personen, 

instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op een terrein van een club. Volgende regels moeten wel 

strikt gevolgd worden: 

1. de club informeert de leden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen; 

2. Hoe groot het terrein ook is, gelijktijdig mogen er maar 4 personen op aanwezig zijn, ook als het 

terrein verdeeld is in compartimenten; 

3. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd; 

4. Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn; 

5. De club moet de aankomst van de geleiders zo organiseren dat de wachtenden geen groepjes 

vormen op de parking.  

6. Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en 

keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd 

worden, ook op de plasweide. 

7.  Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie 

regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen. 

8. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken; 

9.  Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, 

indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij 

handschoenen dragen tijdens die oefening. 

10.  Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering); 

11. Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker gedragen; 

12. Voor de parking blijven de regels die reeds bestonden gelden: minimaal 3 meter tussen twee 

voertuigen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan; 

13. De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking; 

14.  Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen. 

15. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te 

desinfecteren; 
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      Stichtend lid                            Membre Fondateur 

 

16.  een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een mogelijke 

besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken 

van contact tracing; Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels ivm wie te 

verwittigen. 

Deze versoepeling zal in veel gevallen moeilijk of niet te verwezenlijken zijn maar voor die clubs die er 

willen/kunnen van gebruik maken raden wij aan om, indien er keuzes moeten gemaakt worden 

puppyklassen, beginners klassen de prioriteit te geven. Clubs die willen gebruik maken van deze 

versoepelingen MOETEN een schriftelijke toelating vragen aan de lokale autoriteit alvorens te beginnen. 

 

De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke 

maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan 

toch verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of 

bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van 

iedereen als eerste prioriteit beschouwen. 

 

We zijn er ons van bewust dat dit zware tijden zijn voor onze clubs en u mag er dan ook van verzekerd zijn 

dat we alles doen om zo snel mogelijk terug ons normaal kynologisch leven te kunnen/mogen opstarten. 

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren 

indien u vragen zou hebben. 
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