
  

 

 

Protocol Corona-veilige lessen 

Versie 17 mei 2020 

 

Voor het lesgeven aan handlers met honden in de tijd van het coronavirus is het belangrijk 
om een aantal praktische aanpassingen en maatregelen in acht te nemen. Deze richtlijn is 
bedoeld om informatie te geven over deze aanpassingen en maatregelen. Uiteindelijk is 
de praktijk leidend en zal dit laten zien hoe de lespraktijk bij de KCA hierdoor wordt 
aangepast. 

Van belang is dat we laten zien dat we maatregelen nemen, zowel naar onze cursisten, 
medegebruikers van de locatie als naar onze collega-instructeurs. 

De regels voldoen aan de RIVM-richtlijnen ten aanzien van veilig buiten sporten.  

Als algemene maatregel blijven de kantine en het terras gesloten. Zorg zelf voor koffie en 
drinken voor de hond. Neem ook voldoende beloningskoekjes mee en alle andere kleine 
benodigdheden voor de les, zoals een speeltje, target, apporteerblok of –dummy, etc.  

Let op: ook de toiletten blijven voor cursisten gesloten.  

De KCA werkt met aangepaste lestijden, zodat er maximaal drie groepen tegelijk 
aanwezig zijn op het veld en steeds maar één groep tegelijk het veld op of af gaat. Let 
goed op de starttijd van uw eigen cursus. 

Het aantal cursisten per lesgroepen is beperkt tot maximaal 5 of 6. Dit kan per cursus 
verschillen. Vanwege de beperkte groepsomvang en de logistieke veiligheid duren de 
lessen 45 minuten. 

Hulpmiddelen zoals pionnen en krukjes die in contact zijn gekomen met blote handen, 
worden na elke les ontsmet. 

Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: 
vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.  

 

  



  

 

 

Verder gelden rondom en tijdens de lessen de volgende regels: 

 Houdt overal tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. De hondenriem is hierbij een 
bruikbaar hulpmiddel. Honden mogen niet met elkaar in contact komen, zo houdt u 
ook makkelijk afstand. 
 

 Blijf thuis met koorts en verkoudheid en natuurlijk Corona of wanneer één van uw 
gezinsleden of huisgenoten verschijnselen vertoont. 

 
 Parkeer met 2 meter afstand tot de volgende auto. Ons parkeerterrein biedt daarvoor 

voldoende ruimte.  
 
 Cursisten verzamelen maximaal 10 minuten van te voren op het veld voorbij de 

kantine. Houdt ook bij het wachten op de start van de les minimaal 1,5 meter afstand 
tot anderen. 

 
 Volg het grindpad om richting het clubgebouw te gaan. Om bij het veld voorbij het 

clubgebouw te komen, loop via het terras voor het clubgebouw. De route terug naar de 
parkeerplaats gaat over het grasveld, te starten achterlangs de kantine. De route 
wordt aangegeven. 
 

 Uw instructeur zal u van het veld voorbij het clubgebouw ophalen voor de les. 
 
 Het terrein is alleen toegankelijk voor één cursist met hond, extra gezinsleden en 

andere bezoekers zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop wordt alleen gemaakt voor 
handlers onder 16 jaar. 

 
 Lessen duren 45 minuten en er zitten maximaal 6 cursisten in één groep. 
 
 Na de training dient u meteen via de aangegeven route op het grasveld terug te gaan 

naar de parkeerplaats. Ga ook niet samen de honden uitlaten. 
 
 Op het terrein zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn voor zover dit nodig is.  

 
 Volg aanvullende aanwijzingen ter van medewerkers van de KCA direct op. 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

Dus ook: op de hondenschool! 

 


