Aanscherping coronamaatregelen per 14-10-2020, na overleg met de Gemeente
• Met wat aanpassingen kunnen we alle lessen door laten gaan.
• Er mag maar 1 eigenaar per hond het terrein op.
• Er mag geen publiek aan de kant meekijken.
• Als je groep meer dan 4 honden bevat, zal er een verdeling in groepjes
zijn zodat er meer ruimte onderling ontstaat.
o Ieder groepje blijft dan op de eigen helft van het veld
o De groepjes mogen niet door elkaar lopen.
• Je instructeur zal de toegangspoortjes openen en weer sluiten.
• Er worden geen speeltjes e.d. uitgeleend.
Lees ook het onderstaande nogmaals goed door.
Algemene regels
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van medecursisten en instructeur.
• Als je verkouden bent, hoest of koorts hebt, blijf dan thuis.
• Als we samen deze maatregelen opvolgen, zijn we samen goed bezig!
Naar en op het veld
• Laat honden niet samen spelen. Als ze aangelijnd zijn en de lijnen
komen in elkaar, zijn jullie verplicht om ze uit elkaar te halen en kom je
dichter bij elkaar dan 1,5 meter.
• Loop achter elkaar (met voldoende tussenruimte) van en naar het veld.
• Wacht bij de paaltjes die naast het veld staan.
• Ga, na onze aanwijzingen, direct het veld op en ga bij een paaltje of
pion staan.
• Ook bij vertrek gaan we om de beurt en met voldoende afstand tot
elkaar van het veld af en naar de auto.
• De uitvoering van sommige oefeningen zullen we aanpassen aan de
coronatijd.
Aankomst / vertrek
– Parkeer de auto vóór het terrein. Indien daar geen ruimte is, kun je ook
aan het begin van het terrein de auto neerzetten.
– Parkeer niet vlak langs een andere auto maar laat er wat ruimte tussen,
zodat iedereen met voldoende ruimte, in en uit kan stappen.
– We zorgen dat er voldoende tijd is tussen de lessen zodat iedereen al
weg kan zijn voordat de volgende groep komt.
– Ben daarom niet te vroeg aanwezig. Zo kunnen we voorkomen dat het
te druk wordt.
– Ga na een les direct naar huis, blijf niet staan kletsen bij de auto’s. Dit is
ook ter voorkoming van drukte.

