
 
 

Maatregelen Hondenschool Hoop Corona 
 

1- Algemene Principes: 
 

● Deze algemene richtlijnen en maatregelen moeten steeds gerespecteerd worden. De 
richtlijnen en maatregelen gelden tot nader bericht of tot we genoodzaakt zijn 
aanpassingen door te voeren. 

● De social distancing van 1,5 m moet ten allen tijde gerespecteerd worden.  
● Geen contact tussen leden onderling en raak geen andere honden aan.  
● Voelt u zich ziek? Blijf thuis. 
● Het Bestuur en instructeurs zijn gemachtigd om geleiders die de instructies niet 

volgen op de terreinen, van de terreinen te sturen. 
 
2 - Aangepaste lesuren: 
 

● Omwille van een beperking van het maximaal aantal geleiders (20) zijn we 
genoodzaakt de lesuren aan te passen. Er mogen ook maximaal 10 geleiders per 
klas zijn. 

○ 19u00 tot 19u55: Pups + C-klas 
○ 20u00 tot 20u55: A-klas + B-klas 
○ 21u00 tot 21u55: R-klas + D-klas + P1/P2 

● Indien een geleider in 2 verschillende klassen traint dan wacht hij of zij gedurende 
het lesuur waar hij of zij niet kan aan deelnemen in het voertuig wachten. 

 
 

3 - Aankomst: 
 

● De geleider mag maximaal 15 minuten voor aanvang van zijn lesuur de parking 
betreden. Vroeger komen heeft geen nut want de parking blijft afgesloten tot 15 
minuten voor het lesuur. 

● De geleider gaat op het terrein bij aanvang van uw lesuur. Hiervoor zal de bel luiden. 
Bent u vroeger dan wacht u in uw voertuig. 

 
4 - Parking: 
 

● Gelieve de instructies van de parkeerwachter te volgen. 



● We parkeren onze voertuigen zo gespreid mogelijk. 
● We slaan geen praatje voor of na de les met de mensen die naast ons geparkeerd 

staan. 
 

5 - Plasweide: 
 

● U mag uw hond uitlaten op de plasweide. 
● De plasweide is ondertussen in 2 opgedeeld om de social distancing te garanderen. 
● U moet zelf voor poepzakjes zorgen en deze deponeren in de vuilbak. De schepjes 

zijn tot nader bericht weggenomen. 
● Als uw hond zijn behoefte gedaan heeft gaat u terug naar uw voertuig en wacht tot 

de bel gegaan is om nadien het terrein te betreden. 
 
6 - Terreinen: 
 

● De terreinen en de toegang gaan anders ingedeeld zijn omwille van aanpassing van 
de lesuren 

○ 19u00: 
■ Pups: Vooraan op puppyplein. Toegang via normale weg. 
■ C-klas: Achteraan op groot terrein. Toegang via het speelplein. 

○ 20u00: 
■ B-klas: Vooraan op puppyplein. Toegang via normale weg. 
■ A-klas deel 1: Aan het terras op groot terrein. Toegang via normaal 

poortje. 
■ A-klas deel 2: Achteraan op groot terrein. Toegang via het speelplein. 

○ 21u00: 
■ R-klas: Vooraan op puppyplein. Toegang via normale weg. 
■ D-klas: Aan het terras op groot terrein. Toegang via normaal poortje. 
■ P1/P2: Achteraan op groot terrein. Toegang via het speelplein. 

● Op het terrein gaan kegels klaarstaan. Elke geleider neemt plaats aan een kegel 
 
7 - De lessen: 
 

● Tijdens de lessen respecteren we ten allen tijde de social distancing (1,5m) 
● Raak elkaar niet aan 
● Raak niemands hond aan 
● Het apporteervoorwerp wordt enkel aangeraakt door de geleider zelf. Bijgevolg zijn 

er geen vreemde apporten voor programma 2 
● De toestellen en alle andere voorwerpen nodig voor de lessen (dus ook kegels) 

worden enkel door de instructeur aangeraakt. 
● Elke geleider traint met zijn hond in zijn eigen klas. De puppies die ondertussen 6 

maand geworden zijn, trainen meteen in de A-klas. Hier zijn geen uitzonderingen op 
toegestaan. 

 
8 - Gasttraining: 
 



● Gasttrainingen zijn toeglaten 
 
 
9 - Jeton: 
 

● Het gebruik van jetons is tot nader bericht opgeschort 
● De aanwezigheid van geleiders/leden zal genoteerd worden. Wie zijn lidgeld nog niet 

heeft betaald wordt de toegang tot de terreinen ontzegd. Nieuwe leden krijgen 1 les 
de kans. 

 
10 - Instructeurs: 

● Alle instructeurs en begeleiders zullen herkenbaar zijn dmv een geel hesje 
● Je kan aan hen vragen stellen mits het respecteren van de social distancing 
● Instructeurs zijn baas op het terrein. Gelieve de uitgezette oefeningen te respecteren 

 
11 - Nieuwe leden: 
 

● Het onthaal wordt opnieuw zoals normaal voorheen op dinsdagavond vanaf 19u00 
● Vragen of opmerkingen te versturen via vzwhoop790@gmail.com 
● Omwille van de beperking op het aantal geleider per uur, krijgen bestaande leden 

voorrang op nieuwe leden. 
 
12 - Mondmasker: 
 

● Mondmaskers zijn niet verplicht. Indien u toch een mondmasker wenst te dragen, 
dan is dit toegelaten. 
 

13 - Kantine: 
 

● De kantine is terug open vanaf 9/6. 
● De kantine is geopend volgens de openingsuren genoteerd in het huishoudelijk 

reglement. 
○ Dinsdag: 19u00 tot 22u30 
○ Vrijdag: 19u00 tot 23u30 

● De tafels staan zowel binnen als buiten zo gepositioneerd dat de 1,5 m afstandsregel 
wordt gerespecteerd. Gelieve de indeling van de zaal te respecteren en de tafels dus 
niet te verplaatsen. 

● Maximaal 10 personen per tafel. 
● Bediening aan de toog is verboden. Bijgevolg zal de barman of barvrouw u bedienen 

aan tafel. De toog is enkel voor toogpersoneel net zoals de keuken en de 
achterliggende berging. 

● Bediening zal voorzien zijn van een mondmasker. 
 
14 - Toilet: 
 

mailto:vzwhoop790@gmail.com


● Toiletbezoek is toegestaan maar slechts één persoon tegelijkertijd. Vraag dit steeds 
aan de opzichter of barman. 

● Voor- en na het toiletbezoek ontsmet u het toilet. 
● Na het toiletbezoek wast en ontsmet u uw handen 

 
15 - Einde training: 
 

● Op het einde van het lesuur zal 3x de bel luiden. 


