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Inleiding 
De Nationale Veiligheidsraad heeft groen licht gegeven om vanaf 18 mei 2020 terug te 

mogen opstarten met buitentrainingen mits de beperkende maatregelen worden 

gerespecteerd.  

Vanaf vrijdag 22 mei zullen de lessen op onze hondenschool terug starten. We hebben de 

tijd genomen om aan alle richtlijnen te voldoen zodat veiligheid en hygiëne gewaarborgd 

worden. De afgelopen tijd was er overleg tussen de Vergadering der afgevaardigden van de 

Koninklijke Kynologische unie Sint-Hubertus en de overheid. Ze hebben afspraken verzamelt 

waaraan alle hondenscholen moeten voldoen. Daarna is onze Raad van Bestuur in actie 

geschoten om een overzicht te bieden van de maatregelen die wij willen nastreven.  

In dit draaiboek bevinden zich richtlijnen die voor iedereen gelden. Gelieve dit zeer grondig 

door te lezen. We vragen om strikt rekening te houden met opgegeven richtlijnen. Het niet 

naleven van de richtlijnen wordt zeer ernstig genomen door de club.  

Dit draaiboek is een dynamisch document dat ten alle tijden kan gewijzigd worden. Bij 

eventuele wijzigingen worden jullie meteen via mail, facebook en/of 

website op de hoogte gesteld. 
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Ik mis het om niet na te denken 
Niet uit te wijken of te zwenken 
Als ik een brood in mijn karretje laad 
En even met een bekende praat 
Met mijn gedachten als een lege ballon 
En nooit ontweek ik iemand 
Voor niemand liep ik om 
 
Ik mis het om nergens bij stil te staan 
Als de zon schijnt naar een park te gaan 
We lachen om grapjes en delen de dag 
En alles kan en aanraken mag 
Met mijn gedachten als een lege ballon 
En nooit ontweek ik iemand  
Voor niemand liep ik om 
 
Ik mis het om samen zorgeloos 
Te drinken op blij en te drinken op boos 
Als het regent samen onder mijn jas 
En ik leen een Labello uit jouw tas 
Met onze gedachten als een lege ballon 
En nooit ontweek ik iemand 
Voor niemand liep ik om  
 
Ik mis het maar een Nieuw Normaal 
Ging met mijn lege ballon aan de haal 
En dus loop ik om en ontwijk ik 
Duik weg, slalom en vermijd ik 
Want ik weet juist zo vliegt mijn ballon 
 
NAAR HET LICHTPUNTJE AAN DE 
HORIZON 
 

LICHTPUNTJE 



Voor aanvang van de lessen 

Parkeren 

Elke auto moet geparkeerd staan met een minimale afstand van 3 meter tot de volgende 

auto. We hebben onze parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s 

minimaal 3 meter van elkaar staan. Er zullen hekken staan op de plaatsen waartussen u (in 

het midden) parkeert.  

Voor onze instructeurs wordt rij 1 (dichtst tegen de kantine) vrijgehouden. We vragen aan 

de geleiders om daar niet te parkeren.  

Geleiders beginnen te parkeren in rij 2. En dit op de aangegeven plaatsen. Pas wanneer deze 

rij volstaat mag er geparkeerd worden in rij 3 en vervolgens in rij 4.  

Op de blauwe vakken (zie plan hieronder) wordt niet geparkeerd 

 

 

Rij 3 parkeerplan 



Hond uitlaten 

Je kan uw hond op voorhand kort uitlaten (max. 10 min, zie volgend punt). Er zijn 

verschillende opties; thuis, de uitlaatweide van Snuffel, straatkant van Snuffel. 

Indien u kiest voor de uitlaatweide vragen we uiteraard nog steeds om de kakjes op te 

ruimen. Ook aan de straatkant bent u verplicht dit te doen, maar denk dan aan poepzakjes.  

Er is éénrichtingsverkeer naar de uitlaatweide(zie circulatieplan hieronder). Bovendien is er 

een ‘wachtrij’ gemaakt waar u op 1,5m van elkaar wacht tot een uitlaatweide vrij is.  

Als u na de training de hond terug wilt uitlaten doet u dat via dezelfde weg (zie 

circulatieplan) en gaat u weer via de wachtrij naar de uitlaatweide.  

Wachten 

U mag maximaal 10 minuten voor uw training arriveren op de hondenschool.  

Scenario 1: u laat uw hond uit op de uitlaatweide / straatkant → als de les nog niet start na 

het uitlaten keert u terug naar uw auto → u wacht in uw auto en begeeft zich rechtstreeks 

vanuit uw wagen naar het correcte terrein op het aanvangsuur van de les 

Scenario 2: u hond is thuis uitgelaten → u wacht in uw auto en begeeft zich rechtstreeks 

vanuit uw wagen naar het correcte terrein op het aanvangsuur van de les 

Er is dus geen verzamelplaats. Dus gelieve u stipt op het aanvangsuur te begeven naar het 

terrein.   

Toeschouwers  

Toeschouwers moeten we helaas de toegang tot de hondenschool weigeren. Elk lid moet 

individueel komen.  

Één uitzondering op bovenstaande regel is dat een minderjarige geleider één ouder mag 

meebrengen die de geleider begeleidt naar het terrein. Daarna wacht de ouder in de auto.  

Helaas is de grens België – Nederland nog gesloten. Nederlandse leden zullen dus nog even 

geduld moeten hebben om les te mogen volgen. Tot wanneer de grenzen gesloten zijn is nog 

niet geweten. Wanneer hier meer duidelijkheid in is, krijgen jullie verdere informatie.  

 

 

 

 



Begin van de lessen 

Uurschema klassen  

Klassen Dag  Tijdstip Terrein 
 

Instructeurs (met 
terrein 

Opzichter 
toilet  

      

Puppy klas + beginners 
 
***zie belangrijke Nota 
onderaan !!!!! 

Woensdag 19.00 – 19.40 A + B + C + D Lize terrein A 
Miranda terrein B  
Leo terrein C 
Sven terrein D 

Liesa  

A-klas Woensdag  20.00 – 20.40 A + B + D Stef terrein A 
Marie terrein B 
Charel terrein D 

Liesa  

B-klas Zondag 10.00 – 10.40 B + D Katrien terrein  D 
Nadia terrein B 

Hilde  

C-klas Zondag 11.00 – 11.40 B + D Eddy terrein D 
Karlijn terrein B 

Hilde  

Debutanten Woensdag  21.00-22.00  B + C Miranda terrein B 
Cedric terrein C 

Stef  

Recreanten Zondag  8.30 – 9.30 B + C Fons terrein B   
Danny terrein C 

Hilde  

Programma 1 Vrijdag  19.00 – 20.00 B + C Wilfried terrein B 
Cedric terrein C 

Moeke  

Programma 2 + 
veteranen 
 
***zie belangrijke Nota 
onderaan !!!!! 

Vrijdag  20.30 – 21.30 B + C Guy terrein B 
Joris terrein C 

Moeke  

Reserve     Luc  

 

***Nota 

- Beginners starten ook in de puppyklas. Er zal een aparte groep gevormd worden met 

de beginnelingen 

- Indien u de laatste trainingsdag (voor de sluiting) in de puppyklas zat, blijft u in deze 

klas. Zelfs wanneer uw hond +6maanden is, blijft u in de puppyklas. Er zal een groep 

gemaakt worden met honden +6maanden (in de groep van de puppy’s). Deze krijgen 

een aangepast programma met oefeningen voorbereidend op A-klas. Hierop maken 

we geen uitzonderingen. 

- Veteranen trainen mee met programma 2. Er wordt voor deze geleiders rekening 

gehouden met de oefeningen.  
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Circulatieplannen 

Door een éénrichtingsverkeer te hanteren willen we de kans op besmetting zo klein mogelijk 

houden. Op de hondenschool zal via een bewegwijzering dit éénrichtingsverkeer duidelijk 

worden. Toch willen we vragen onderstaande plannetjes zeer goed te bekijken. Zo heeft u al 

een idee over de toegang- en uitgangswegen van de terreinen + éénrichtingsverkeer naar de 

plasweide.   

 

 Route  toegang naar de plasweide (u wacht in de wachtrij) 

 Route  uitgang van plasweide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route plasweide  



 

Route toegang terrein A 

Route uitgang terrein A 

 

 Route toegang terrein B 

 Route uitgang terrein B 

 

Route terrein A 

hondentoilet 

Terrein B 

Route terrein B 



 

 Route toegang terrein C 

  

Route uitgang terrein C 

 

 Route Toegang terrein D 

 Route Uitgang terrein D 

 

 

Route terrein C 
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Route terrein D 



Tijdens de les 

Er mogen maximaal 20 personen aanwezig zijn op de hondenschool (exclusief lesgevers). 

Bovendien mag een klas maximaal bestaan uit 10 personen. Dit heeft enkele consequenties. 

Daarom hebben we het lesschema moeten aanpassen zodat iedereen maximale lestijd krijgt.   

Naargelang de klas waarin u zit kiest u één van de terreinen uit om les te volgen (zie schema 

p.5). Zorg ervoor dat de aantallen wat verdeeld zijn zodat elke instructeur eenzelfde 

hoeveelheid geleiders heeft.  

Voorzorgen tijdens de les 

De trainingen worden steeds begeleid door een instructeur. Hij/zij zal toezien dat alle 

voorschriften worden nageleefd en zal tussenkomen in geval van risico’s. 

Op de terreinen zullen kegels staan. U neemt bij het begin van de les plaats aan een kegel, 

dit is uw front gedurende de hele les. U wijkt nooit af van deze kegel, tenzij de instructeur u 

hiervoor instructies geeft. Als de kegels op een bepaald terrein bezet zijn, dient u het terrein 

bij een andere instructeur te kiezen. Op die manier kunnen we de regel van social distancing 

respecteren. Dit wil zeggen dat u steeds 1,5 meter tussen u en een ander persoon laat.  

U raakt nooit het beschikbare materiaal aan op de terreinen, ook al wilt u behulpzaam zijn 

en helpen. Helaas is dit nu niet toegestaan. 

Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einde van de les 
U verlaat het terrein volgens voorgeschreven route (zie circulatieplan). U kan uw hond 

uitlaten via de voorgeschreven route (zie circulatieplan). Na de les verlaat men onmiddellijk 

het veld en keert huiswaarts.  

Algemene voorzorgen  
De regels van social distancing dienen ten allen tijden gerespecteerd te worden. 

Het dragen van mondmaskers en handschoenen is sterk aanbevolen.  (Let wel op dat sommige 

honden hierop raar kunnen reageren. ) 

Op de hondenschool zal desinfecterende handgel ter beschikking zijn. Deze zult u vinden bij 

de ingang en uitgang van de terreinen.  

Instructeurs dragen verplicht handschoenen die ter beschikking worden gesteld door de 

club.  

De instructeur is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Houd er rekening mee dat 

geleiders geen onderdelen van toestellen mogen aanraken (trapleuning, omkaderingen, 

stoel, hekjes …)  

Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken. 

U mag privé komen trainen behalve op woensdag, vrijdag en zondag. Gelieve enkel de 

terreinen te gebruiken die tijdens het lesgeven worden gebruikt. Dus afgesloten terreinen 

worden niet betreed. 

Kantine  
De kantine zal gesloten zijn. Er kunnen dus geen dranken geconsumeerd worden. 

Enkel de doorgang naar het toilet wordt opengesteld. Er is slechts één persoon gelijktijdig 

aanwezig in de kantine voor toiletgebruik. Er is één opzichter aanwezig die zal toezien dat 

alles verloopt zoals de richtlijnen het voorschrijven. Hij/zij draagt een mondmasker en 

handschoenen. De opzichter ziet erop toe dat er maximaal 2 personen aanwezig zijn in de 

kantine (opzichter en toiletbezoeker). Er is water, zeep en papieren handdoeken 

voorhanden. 

Desinfectieplan  
Desinfecteren van terreinmaterialen wordt na elke training door de instructeur gedaan. 

Men vindt hiervoor een drukspuit in het tuinhuis. Graag eerst de materialen aan de kant te 

zetten en daarna pas te desinfecteren. Op die manier moet u deze ontsmette materialen 

niet meer terug vast te nemen.  

 


