Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny.

CORONA Update 17 10 2020
hou uzelf gezond, hou anderen gezond.
Het overlegcomité heeft op 16 oktober 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons
kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 9 oktober 2020
opgesomd en worden de wijzigingen die vanaf 19 oktober 2020 geldig zijn in donkerblauw aangeduid
1. Trainingen en wedstrijden
a. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
b. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de
instructeur een mondmasker dragen.
c. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere
klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
d. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
e. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag
afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te
ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
f. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt
vermeld.
g. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
h. 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.
i. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden
door een door de keurmeester aangeduide persoon.
j. Maximaal mogen er 400 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 200 bij
wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt.
Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine of rond het plein
met respect voor de minimumafstand. Wat betreft het aantal personen is het de organiserende club
natuurlijk toegestaan minder of zelfs geen publiek toe te laten.
k. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien
door de club.
l. Keurmeesters en helpend personeel worden aangeraden een mondmasker te dragen tijdens de keuringen.
Indien zij materiaal of hulpmiddelen gebruiken, dragen ze handschoenen.
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2. Organisatie clubs
a. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het
terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of
wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler,
keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij
vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
b. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de
terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
c. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren
handdoeken voorhanden. De club dient er over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd
worden door de deelnemers op en buiten het terrein, de parking en in de kantine
d. Kantines blijven gesloten en dit zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.
3. Wedstrijdsecretariaat
a. Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers
b. zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving;
c. Teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing
ontstaat.
d. Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect voor en
met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of online overgemaakt
worden.
4. Actie te ondernemen indien er binnen de vereniging een positief geval van COVID-19 besmetting is
Van zodra een club melding krijgt van een lid dat hij/zij positief getest is, zal de club:
a.

onmiddellijk iedereen die in de club contact heeft gehad met die persoon telefonisch of per mail verwittigen
en aanraden om ofwel vrijwillig in quarantaine te gaan (14 dagen) ofwel zich te melden voor een test;
b. de bevoegde lokale autoriteiten op de hoogte stellen;
c. het Algemeen Secretariaat van de VdA op de hoogte stellen en houden van het vermoedelijke aantal
besmettingen die in de club uiteindelijk vastgesteld worden.
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5. Vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessen
Vergaderingen (Algemene Vergaderingen, Bestuur, lesgevers,…), theoretische examens en theoretische lessen
(introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) worden in principe online gehouden. Indien dit echt
onmogelijk is, kunnen ze georganiseerd worden met inachtname van volgende regels:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Expliciete, schriftelijke toelating van de plaatselijke autoriteiten;
Maximum van 40 personen indien de grootte van de zaal dit toelaat gezien de andere regels;
Minimumafstand van 1.5 meter tussen deelnemers moet geëerbiedigd worden;
Minimum 4m² per deelnemer
Mondmasker is verplicht;
Slechts één persoon gelijktijdig in het toilet;
Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren
handdoeken voorhanden;
h. Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan;
i. Eten en drank moet door de leerlingen en de lesgever zelf meegebracht worden. Bij vergaderingen worden
geen alcoholische dranken geschonken.
j. De kantine mag enkel geopend zijn voor deze activiteit en voor de deelnemers eraan.

6. Slotopmerkingen
a. Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door
de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.

b. Bepaalde clubs proberen, na een weigering van de lokale autoriteiten op basis van de geldende
CORONA regels, hun wedstrijd alsnog te laten doorgaan door hem te organiseren op een andere
locatie. Dit is tegen de regels: u heeft van de K.K.U.S.H toelating gekregen om uw wedstrijd te
organiseren op een welbepaalde datum en op een welbepaald terrein. Van zodra één van deze
twee gegevens wijzigt, hebt u geen toelating meer en moet u deze terug aanvragen via de normale
procedure van verplaatsen van een wedstrijd. Indien de weigering van het lokale bestuur komt en
dit in het kader van de COVID 19 bestrijding, is een aanvraag om van locatie te veranderen
nutteloos want deze zal altijd geweigerd worden.
c. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten
hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.
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7. In de provincie Waals-Brabant zal elke club, boven op deze maatregelen, een “CORONA verantwoordelijke”
aanduiden die op de hoogte moet zijn van alle te nemen en genomen maatregelen. De naam van deze
verantwoordelijke zal uitgehangen worden in het club lokaal.
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij
u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestiging van de
beslissing.
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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