
Na een periode van strenge regels gaan we langzamerhand de cursussen weer 
hervatten. Om dit te mogen en kunnen doen, hebben we ieders hulp nodig. 
 
De regels vanuit het RIVM gelden natuurlijk ook bij ons.  
Daarnaast hebben wij onze eigen regels ook even op een rijtje gezet. Als 
iedereen zich daaraan wil houden, kan iedereen veilig en met een gerust hart 
een les komen volgen. 
 
Regels ter voorkoming verspreiding Coronavirus 

• Maximaal 2 eigenaren per hond. 
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van medecursisten en instructeur. 
• Als je verkouden bent, hoest of koorts hebt, blijf dan thuis. 

 
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 veel 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. 

 
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. 

 

Om te voorkomen dat we teveel spullen uitwisselen, zorg zelf voor een zacht 

speeltje en een riem van 1.20/1.50 meter. 


