
  

 

 

Corona protocol per 16 maart  
Voor medewerkers en cursisten van de KC Amsterdam 
 
De landelijke corona maatregelen zijn per 16 maart weer wat versoepeld. Wij hebben ons 
corona protocol daarom aangepast. 
 
Wij vallen als vereniging onder de categorie buitensport/sportgelegenheid. Ons terrein is 
groot genoeg om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Toch is het nodig dat we een aantal 
regels aanscherpen. 
 

Bestaande regels: 
 
• Houd overal tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. De hondenriem is hierbij een 

bruikbaar hulpmiddel. Honden mogen niet met elkaar in contact komen, zo houd je ook 
makkelijk afstand.  

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

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

• Houd 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 je 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.  

• Op het terrein zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn voor zover dit nodig is.  
• Volg aanvullende aanwijzingen ter van medewerkers van de KCA direct op.  

 
Aanvullende maatregelen 
 
• Kom niet te vroeg en wacht in je auto tot de les gaat beginnen. 
• Loop direct van de auto naar je plek op het veld en ga na de les direct naar huis. 
• De kantine is gesloten. Toiletten zijn alleen beschikbaar voor instructeurs. 
• De lessen duren 30 minuten i.p.v. 60 minuten. Op die manier kan iedereen aan het 

eind van de les terug naar de auto voordat de volgende groep arriveert. 
• Meekijken is niet toegestaan. Je komt dus alleen met je hond. Als dit door 

omstandigheden niet mogelijk is overleg je met je instructeur. Deze zal het voorleggen 
aan het bestuur. 

 



  

 

 

De aangescherpte maatregelen gelden in principe tot nader order. Deze kunnen worden 
verlengd of worden aangescherpt. Over tussentijdse wijzigingen of verlenging zullen we 
iedereen spoedig berichten. 
 

 

 


