
Kg.49 Corona maatregelen 

Algemeen 

➢ Bij ziekte symptomen gelieve thuis te blijven. 

➢ De kantine blijft gesloten tot nader order. 

d.w.z. dat er geen consumpties te verkrijgen zijn. 

ieder brengt eigen drank mee voor persoonlijk gebruik. 

➢ De toiletten zijn toegankelijk op vraag en zelf ontsmetten na gebruik. 

➢ Voldoende handen wassen met zeep /of desinfecterende handgel, deze is voorradig op de club. 

➢ Ieder brengt zijn/haar mondmasker mee.  

Indien men geen heeft, dan kan men deze kopen aan 2€. 

➢ Handschoenen dient door de geleider te worden voorzien. 

➢ Instructeur zal u roepen wanneer u aan de beurt bent. 

➢ Indivueel trainen is weer mogelijk buiten de trainingsuren. 

➢ Het nummerbord wordt voorlopig niet gebruikt. 

➢ Publiek is niet toegelaten. 

 

Terrein 

➢ De min. afstand van 1,5m. respecteren. 

➢ Instructeur en geleiders dragen handschoenen en mondmasker op het terrein. 

➢ Alleen de instructeur raakt de toestellen aan om ze indien nodig te verplaatsen. 

➢ Max met 10 personen op het plein.  

(instructeur en 9 geleiders) 

➢ Belonen en apporteren gebeurt met materiaal van de geleider en wordt ook alleen door 

hem/haar  gebruikt. 

➢ Chip lezen gebeurt enkel door de geleider. 

➢ De groep oefening wordt NIET geoefend.. 

Trainingsdagen en uren 

    B.O.P. : Zondag van 08.30 uur t/m 09.30 uur. 

                 Donderdag van 18.30 uur t/m 19.30 uur. 

     I.G.P. :  Zondag van 09.30 uur t/m 10.30 uur. 

      Donderdag van 19.30 uur t/m 20.30 uur.   

Pakwerk: Zondag van 10.30 uur t/m 12.30 uur. 

                  Donderdag van 20.30 uur t/m 22.30 uur. 

 



Kg.49 Corona maatregelen 

Speurveld 

➢ Min. afstand van 1,5m. respecteren. 

➢ Geleider draagt handschoenen. 

➢ Speurplakkaat wordt enkel door de spoorlegger behandelt. 

➢ Bij verwijzing van de voorwerpen, deze oprapen. 

➢ Na heraanzet de voorwerpen achter de rug laten vallen, de spoorlegger neemt deze 

terug op. 

 

 

 

Parking 

 

➢ Min. afstand van 1,5m. respecteren. 

 

➢ De geparkeerde auto’s moeten min. 3 meter van elkaar afstaan. 

(dit geldt enkel als ze naast elkaar geparkeerd staan.) 

 

➢ Na de training verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. 

 

➢ Uitlaten van de hond is mogelijk indien de minimum afstand kan gerespecteerd worden 

 

 

  



 

Pakwerk 

 

➢ Tijdens het pakwerk zijn enkel de pakwerkers + max. 2 personen op het terrein.  

(1 geleider – 1 begeleider). Pakwerkers onderling respecteren ook altijd de 1.5 m.  

➢ In en uitgang van het terrein dient gescheiden te zijn. Dit om kruisen te overkomen. 

➢ Al het gebruikte materiaal dient volledig te worden ontsmet na iedere training. 

Mouwen/ bijtkussens  

➢ Deze worden enkel beschikbaar gesteld door de club of de pakwerker zelf.  

➢ Pakwerker gebruikt telkens dezelfde mouw. Het naam tekenen van de mouw wordt 

dan ook geadviseerd.  

➢ Indien mouwen toch onderling tussen de pakwerkers worden gebruikt dient ook eerst 

het handvat binnenin te worden ontsmet.  

➢ Mouwen mogen door de geleiders enkel worden gedragen bij de kunststof schaal en 

dienen te worden ontsmet alvorens deze opnieuw wordt gebruikt.  

➢ 1 persoon neemt de taak voor het degelijk ontsmetten voor zijn rekening, deze 

persoon is tijdens de hele training dezelfde en draagt handschoenen.  

➢ Mouw kan worden meegenomen als beloning voor de hond aan het eind van de 

training maar wordt geruild voor bv. een bal voor de geleider en hond het terrein 

verlaat. Op deze manier worden onnodige manipulatie van de mouw/bijtkussen tot 

het minimum herleidt.  

➢ Bijtkussen, bijtworst, enz. bij het gebruik bij jonge honden dient het vast nemen van 

het kussen, bijtworst met de handen max. worden vermeden door de geleider of 

begeleidend persoon. Omdat deze meestal uit materialen zijn gemaakt die niet 

makkelijk en snel te ontsmetten zijn.  

 

Uitrusting pakwerker  

➢ Kostuum  

➢ Soft stok of zweep  

➢ Mouwen, bijtkussen,…  

➢ Handschoenen indien gewenst  

➢ Mond en neus bedekking van het band type (enkel te gebruiken bij bepaalde training 

situaties/ oefeningen), hierin kan naar wens filtermateriaal in worden aangebracht 

om de bescherming te verhogen, bv. gemaakt uit dicht geweven katoen of filter die 

kan worden aangekocht kan worden bevestigd met enkel steken garen. Dit maakt 

verwijderen mogelijk indien het filter dient te worden vervangen. Wassen kan 

gebeuren met de filter er in. -> Binnen 1.5 m geleider bv. bewaking fases. 

 



Uitrusting geleider en begeleider  

➢ Iedereen gebruikt zijn eigen optuiging hond (lijnen, harnas, ….). Dit kan enkel onderling 

worden door gegeven binnen hetzelfde gezin. • Mondmasker verplicht te dragen bij alle 

oefeningen binnen de 1,5 m van de pakwerker. De bedekking zoals voor de pakwerker is 

onvoldoende. 

Voorbereiding hond voor aanvang van een oefening  

➢ Indien een hond lijnhulp nodig heeft tijdens het trainen van een bepaalde oefening dient de 

lijn altijd aan de hond worden bevestigd voor aanvang van de oefening. Deze lijn dient 

minstens een lengte te hebben van 2m. Bijvoorbeeld: De hond heeft lijnhulp nodig tijdens het 

aanblaffen. In dit geval dient de hond bij de geleider te worden geroepen. De lijn wordt 

bevestigd en vervolgens wordt de hond doorgestuurd. Hierdoor wordt vermeden dat 

personen mee in het verstek moeten treden om daar de lijn te bevestigen. Deze regel geldt 

ook voor de oefeningen waar de hond begeleiding nodig heeft in open terrein van een extra 

lijn bv. gebruikt door de begeleider. Op deze manier kan de lijn altijd worden opgenomen 

door de geleider zelf of zijn begeleider met respect van de 1.5m. 

 

Training van verschillende onderdelen binnen afdeling C  

➢ Revieren en aanblaffen: Revieren rond de verstekken: deze oefening kan worden gedaan 

zonder extra’s. Enkel indien de hond lijnhulp nodig heeft dient de lijn worden bevestigd aan 

de hond alvorens hij naar het laatste verstek wordt gestuurd. Aanblaffen: de geleider en 

begeleiders blijven te allen tijde minstens 2 m van het verstek. Honden worden uitgeroepen, 

worden met behulp van de lijn uit het verstek gehaald met het respecteren van de 1.5 m. of 

de hond wordt beloond door de pakwerker.  

➢ Vlucht Pakwerker wordt uit het verstek gestuurd. Oefening kan worden uitgevoerd. 

➢ Rug transport Oefening kan worden uitgevoerd. 

➢ Aanval uit beweging Oefening kan worden uitgevoerd.  

➢ Overvallen op de hond Oefening kan worden uitgevoerd  

➢ Lossen Oefening kan worden uitgevoerd, indien lijn hulp nodig is dienen de voorschriften 

zoals boven vermeld worden gerespecteerd. (Lijn bevestigd aan de hond voor aanvang 

oefening)  

➢ Ontwapening Pakwerker wordt nooit ontwapend  

➢ Bewakingsfases Indien de geleider 1.5 m respecteert kan deze oefening worden uitgevoerd 

door de pakwerker. Als het nodig is dat de geleider binnen de 1.5 m dient te komen van de 

pakwerker om het afwerken van een bepaalde oefening op een correcte manier mogelijk te 

maken draagt de geleider een mondmasker en de pakwerker zijn mond bedekking. Beide 

kunnen weer worden afgedaan na deze fase. Op deze manier kan er bepaalde vorm van 

preventie worden gedaan voor de pakwerker. Aangezien bewakingsfases geen fysieke 

belasting hebben is gebruik van een mond en neus bedekking voor de pakwerker mogelijk. 

Een type zoals in voorbeeld boven maakt het ook mogelijk voor de pakwerker dit snel en 

eenvoudig naar beneden en naar boven te trekken.  

➢ Zijtransport Niet toegestaan  

➢ Overigens vertrouwen we op het gezond verstand en respect voor elkaar om dit in goede 

banen te leiden en te behouden 


