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Veiligheidsprotocol vanaf 14 oktober 2020 i.v.m. Corona maatregelen.  
 
In verband met de aanvullende maatregelen welke door de overheid afgelopen dinsdag zijn medege-
deeld, heeft dat ook gevolgen voor de cursussen en trainingen welke op onze velden en binnen wor-
den gegeven. Het bestuur heeft, mede in overleg met onze instructeurs onderstaande maatregelen 
genomen. We gaan er vanuit dat eenieder deze maatregelen respecteerd en we vooral veilig door 
kunnen gaan met de trainingen.  
 

A. Algemene regels welke al golden en blijven gelden: 
Voor eenieder geldt (zowel cursisten, leden, kader of instructeurs): 
➢ Blijf thuis als u  of iemand in uw gezin klachten heeft 
➢ Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 
➢ Vermijdt drukte, geen samenscholingen. 
➢ Was regelmatig uw handen, hoest en nies in binnenkant van ellebogen.  

 
B. Regels hondenschool Zoete Lieve die golden en gelden vanaf mei 2020. Ook deze regels zijn 

voor eenieder van toepassing.  
 

• Voorkom samenscholing op de parkeerplaats en kom alleen (met hond). Niet met 
meerdere gezinsleden komen.  

➢ De lessen beginnen met tussenpozen van 30 minuten om contact met volgende 
groep te vermijden. Bij trainingen is dit tenminste 15 minuten tussenpoos. Na afloop 
van de les vertrekt de cursist of lid direct van het terrein van Zoete Lieve.  

➢ Cursisten en leden gaan bij binnenkomst direct naar eigen trainingsveld en mogen 
niet bij overkapping of in kantine komen. 

➢ De kleine poort blijft tijdens en na de lessen open staan (vastzetten) zodat eenieder 
in en uit kan lopen, zonder de poort aan te raken. Dit geld ook voor de kleine poort 
op 1e puppyveld. Bij de ingang stat ontsmettingsmiddel, zodat u de handen kunt ont-
smetten bij binnenkomst.  

➢ Bij afsluiten wordt de klinken van de gebruikte poorten ontsmet.  
➢ Het eerste puppyveld wordt gebruikt als doorgang naar de andere velden, daar is ge-

noeg afstand te creëren om elkaar te passeren.  
➢ Elke groep staat op een apart veld, op het grote veld kunnen max 3 groepen staan. 
➢ Oefeningen hand schudden en andere waarbij contact noodzakelijk of waarschijnlijk 

is worden niet gedaan. Bij risico van hond-hond contact (bv met losse hond komen 
op bevel) wordt deze oefening op een apart veld of niet gedaan.  

➢ Cursisten mogen niet samenscholen op het veld of parkeerplaats, houdt tenminste 
1,5 meter afstand.  

➢ Gebruik wc in uiterste nood; ontsmettingsmiddel en papier op het toilet is aanwezig. 

➢ Gebruik niet meer materialen dan nodig en alle materialen worden na gebruik 
schoongemaakt, cursist of lid helpt mee.  

➢ Voor instructeurs: in pauzes minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, onder het afdak 
niet meer dan 3 personen en geef binnenkomende cursisten en leden instructie om 
direct het veld op te gaan.  
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➢ Met afzetlinten, pylonen en bordjes zal een en ander aangegeven worden. 

➢ Bij de ingang, onder overkapping en in het toilet zal ontsmettingsmiddel geplaatst 
worden.  

C. Aanvullende maatregelen, ingaande vanaf 14 oktober. (voor eenieder) 

➢ Aparte in- en uitgang van de hondenschool: de ingang is het poortje vanaf de par-
keerplaats, de uitgang via de zijkant (uw instructeur verteld u hoe weg te gaan).  

➢ De kantine is en blijft gesloten. Binnen trainen kan en mag, met maximaal 4 perso-
nen. (exclusief instructeur). (bv voor detectielessen en pre-puppy).  

➢ Incasseren van de cursusgelden en inentingsboekje laten zien: tijdens de 1e les komt 
iemand bij de groep om dit te regelen, dus kom niet naar de kantine of afdak, wij ko-
men naar u.  

➢ Voor de cursussen: Groepsgrootte mag maximaal 4 personen zijn (exclusief instruc-
teur). Dit betekent in een aantal gevallen dat de groepen opgesplitst worden. De 
groep van maximaal 4 is gescheiden door een rood/wit lint, wat op de grond vastge-
zet wordt. Deze lijn mag nimmer gepasseerd worden.  

➢ De cursisten van pups en basiscursus mogen met 1 persoon trainen, een 2e persoon 
kunnen we helaas ook niet toestaan, ook niet aan de zijkant. (publiek is verboden). 

➢ Onderlinge afstand is en blijft 1,5 meter, ook tussen de groepen.  

➢ Toiletgebruik alleen voor de instructeurs en hulp instructeurs.  

➢ Mondkapje op als je binnen moet zijn om werkzaamheden te doen of onderlinge af-
stand van 1,5 meter niet mogelijk is.  

D. Maatregelen bij trainingen (Breitensport, Hoopers, Dogs4fun, Detectie, GG en VEG-
trainingen, balans en coördinatie. 

➢ Indien er koffie of thee gehaald moet worden: mondkapje op.  

➢ Detectie: is meestal 1 op 1 training; kan zowel buiten als binnen gedaan worden. 
Mondkapje niet nodig. Groepsgrootte maximaal 4 personen.  

➢ Hoopers, VEG en GG, Dogs4fun, Balans en coördinatie: indien meer dan 4 personen 
trainen worden er 2 parcours of trainingsvelden opgezet, zodat apart getraind kan 
worden. De instructeur is de enige die van groep naar groep kan, trainees mogen on-
derling geen contact hebben.  

➢ Breitensport: De groepsgrootte van maximaal 4 personen, hierbij kan 1 groep ge-
hoorzaamheid doen, terwijl de ander een parcours doen. Na ca. 30 minuten wisselen 
alle cursisten van groep.  

 

De maatregelen van de overheid zijn terug te lezen : 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

