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RICHTLIJNEN TRAININGEN GEHOORZAAMHEID I.V.M. 
COVID-19 

 
1. Deze hieronder opgesomde richtlijnen zijn overgenomen uit de voorwaarden die gesteld worden 

door de K.K.U.S.H. en V.d.A. om trainingen gehoorzaamheid te mogen organiseren.  Deze zijn op 
hun beurt voorgeschreven door de Nationale Veiligheidsraad.  Voor uw gezondheid en die van 
haar instructeurs spreekt het voor zich dat K.V. Moldernete de opgelegde richtlijnen strikt zal 
naleven. 

 
2. Er mogen zich maximaal 20 personen tegelijkertijd op het terrein bevinden, verdeeld over alle 

klassen, exclusief instructeurs.  Dit betekent dat de trainingsuren voorlopig aangepast worden als 
volgt :  
- Klassen A, B en C :   19.00u-19.50u  
- Puppyklas, debutanten, GPI  20.10u-21.00u 
 

3. Elke geleider komt ALLEEN naar de training; andere gezins- of familieleden of andere 
toeschouwers zijn helaas niet toegestaan op of rond de terreinen.  Geleiders wordt geadviseerd 
een mondmasker mee te brengen.  Instructeurs zijn verplicht handschoenen te dragen. 

 
4. Auto’s worden buiten de poort geparkeerd zodat de instructeurs BINNEN kunnen parkeren.  

Tussen naast elkaar geparkeerde auto’s moet nl. een afstand van 3 METER worden aangehouden 
en het parkeerterrein binnen de poort is niet voldoende groot om nu ook auto’s van geleiders 
toe te laten.  Je kan achter elkaar in de berm naast de Kleinendijk parkeren of op de 
parkeerplaatsen bij het zwambad Vito Den Uyt. 

 
5. Iedere geleider wacht in zijn/haar auto tot 5 minuten voor aanvang van de trainingen. 

 
6. De geleider begeeft zich METEEN naar de plaats op het terrein waar zijn klas traint; er wordt dus 

NIET begonnen met de normale cirkel. 
 

7. Geleiders dienen ALTIJD een afstand van minstens 1,5 meter t.o.v. elkaar en van hun instructeur 
te bewaren. 

 
8. Voorwerpen waarmee een geleider traint mogen ALLEEN door hemzelf worden aangeraakt.  

Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de geleiders en/of de 
instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen handschoenen en mondmaskers gedragen 
worden door instructeur en geleiders. 
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9. Toestellen die nodig zijn bij een training mogen ALLEEN door de instructeurs worden aangeraakt 

of verplaatst. 
 

10. De toiletten zijn bereikbaar.  Slechts één persoon kan gelijktijdig ervan gebruik maken.  Na 
gebruik verplicht handen te wassen met water en zeep.  Papieren handdoeken worden voorzien.  
Het toilet dient doorgespoeld te worden met gesloten deksel om eventuele verspreiding van het 
virus via uitwerpselen zo veel mogelijk te vermijden.  De toiletten worden ontsmet. 

 
11. De kantine blijft gesloten tot zolang de pandamie duurt.  Het is VERBODEN om drank te nuttigen 

of samen te zitten. 
 

12. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand van 1,5 meter op de plasweide 
gerespecteerd wordt. 

 
13. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel 

wordt voorzien door de club. 
 
14. Denk eraan de handen meteen te wassen bij thuiskomst na de training.  Na de training verlaat de 

geleider meteen het en gaat naar huis.  Samenscholen (bijpraten) na de training kan dus NIET ! 


