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UPDATE CORONA 5 juni 2020 

Rekening houdend met de beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad zijn de hierna opgesomde 
maatregelen van toepassing vanaf 8 juni: 

1.  Trainingen 

Voor de trainingen verandert er niets tot en met 30 juni. Voor 1 juli zullen aangepaste richtlijnen in 
samenwerking met de secties opgesteld worden en verspreid. 

2. Wedstrijden 

het opstarten van wedstrijden is terug toegelaten op voorwaarde dat de volgende voorwaarden kunnen vervuld 
worden door de organiserende club: 

1. Geen publiek toegelaten. Vanaf 1 juli is publiek (zittend en maximum 200 personen) wel toegelaten 

2. Douches en eventuele kleedkamers moeten gesloten blijven 

3. De parking moet groot genoeg zijn om de voor de parking geldende richtlijnen te respecteren (1.5 meter 
indien zij aan zij geparkeerd); 

4. Aantal deelnemers: 

a. de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de 
keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel; 

b. bij het wisselen van de groepen mag er op geen enkele moment een overtreding is van de social distance. 
c. het terrein fysisch wordt/is opgedeeld in stukken waar telkens maximaal 20 personen aanwezig zijn, 

waarbij keurmeester(s), helpers en eventuele stagelopende keurmeesters meetellen in het aantal; 
d.  Vanaf 1 juli: maximaal 50 deelnemers gelijktijdig op het terrein. 

5. Alle wedstrijden die ON HOLD werden gezet vanaf 14 maart 2020 tot en met 31 juli 2020, zullen op 7 juni 
terug vrijgegeven worden. ALLE clubs die één of meerdere wedstrijden ON HOLD hadden, kunnen vanaf dan de 
betrokken wedstrijd(en) ofwel definitief annuleren, ofwel verplaatsen naar een andere datum in 2020. De 
verplaatsing moet wel goedgekeurd worden door de sectie rekening houdend met de geldende maatregelen en 
met de mogelijkheden betreffende beschikbare data. Clubs die een wedstrijd hebben geannuleerd na 14 maart 
2020 en die toch terug willen invoeren, zullen dit kunnen na toelating van de sectie (in tweede prioriteit, eerst 
de clubs die een wedstrijd ON HOLD hadden). Na 7 juli worden alle vrijgegeven wedstrijden die nog ON HOLD 
staan in de kalender definitief geannuleerd. 

http://www.kkush.be/
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6. Wedstrijdsecretariaat: 

a. Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers 
b. zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving; 
c. Teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing 

ontstaat. 
d. Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect voor en 

met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of online 
overgemaakt worden. 

7. Keurmeesters en helpend personeel worden aangeraden een mondmasker te dragen tijdens de keuringen. 
Indien zij materiaal of hulpmiddelen gebruiken, dragen ze handschoenen. 

8. De organiserende club dient er ook over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden 
door de deelnemers buiten het terrein en in de kantine (zie regels kantine). 

9. In de komende dagen zullen er eventuele sectie specifieke richtlijnen via nieuwsbrieven verstuurd worden. 

3. Kantines 

Vanaf 8 juni mogen ook de kantines terug open, wel met volgende maatregelen: 

1. Zowel binnen als op een eventueel terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.  

2. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden 

3. Maximaal 10 personen per tafel. Elke klant blijft aan zijn tafel zitten 

4. De tafels staan, zowel binnen als buiten, op minimum 1,5 meter van elkaar. 

5. Alle bestellingen en de bediening gebeuren aan tafel door mensen te voorzien door de club die verplicht 
een mondmasker dragen. De toog is enkel voor het toogpersoneel. 

6. Roken mag niet (ook niet buiten, dit om samenscholingen te vermijden) 

7. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart 

8. De kantines mogen alleen geopend worden: 

a. tijdens de trainingsuren zoals voorzien in het clubreglement maar maximaal tot 01:00 Hr; 

b. tijdens wedstrijden: 

http://www.kkush.be/
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c. voor vergaderingen met maximum 10 personen aanwezig  

d. Feestjes, fuiven,.. zijn verboden 

9. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren 
handdoeken moeten voorhanden zijn.  

10. Eventuele administratieve activiteiten (inschrijvingen,) gebeuren liefst in open lucht maar wanneer dit niet 
mogelijk is, kunnen ze gebeuren in een afgeschermde hoek van het clublokaal. Vereisten: minimaal 1.5 
meter van de eventuele toiletten Er mag maximaal één persoon bij de persoon zijn die de administratie 
verricht. Beiden moeten 1.5 meter van elkaar zitten.  

11. Parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan. Indien 
mogelijk achter elkaar parkeren. 

12. Deze regels zijn geldig bij trainingen, vergaderingen en bij wedstrijden 

4. Theoretische cursussen 

Vanaf 8 juni mogen ook de theoretische lessen (introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) terug 
gegeven worden. Volgende regels moeten geëerbiedigd: 

1. Minimumafstand van 1.5 meter tussen de leerlingen onderling en de lesgever moet geëerbiedigd worden 

2. Minimaal 4m² per leerling aan vrije ruimte. 

3. Mondmasker is verplicht 

4. Slechts één persoon gelijktijdig in het toilet 

5. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren 
handdoeken voorhanden 

6. Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan.  

7. Eten en drank moet door de leerlingen en de lesgever zelf meegebracht worden. 

5. Eventuele financiële steun van de lokale autoriteiten 

De laatste tijd is er veel in de pers gecommuniceerd over steun vanuit de regionale en lokale autoriteiten. Op dit 
ogenblik is hier enkel over bekend dat de lokale autoriteiten belast zijn met de verdeling van deze eventuele 
steun. Daarom raden wij de clubs aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de lokale autoriteiten 
teneinde na te gaan of er daadwerkelijk plaatselijk steun voorzien wordt. 
 

http://www.kkush.be/


 
 

   
   

 
 

   
 

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus 
Union Royale Cynologique Saint-Hubert 

 
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny. 

 

vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout-www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be 

 
 

 

      Stichtend lid                            Membre Fondateur 

 

Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus 
voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.  

Bij vragen mag u altijd het Algemeen secretariaat contacteren. 
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