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HONDENSCHOOL TER DRIES GEHOORZAAMHEID 
MAATREGELEN & REGELS  
TIJDENS CORONA CRISIS 

ALGEMEEN Ι 
☐ Om ervoor te zorgen dat wij onze trainingen veilig en volgens de opgelegde maatregelen van de 

veiligheidsraad kunnen blijven geven gelden onderstaande regels voor iedereen die het terrein van 
Ter Dries betreedt. Deze zullen zeer strikt gecontroleerd en opgevolgd worden. 

☐ Er kunnen geen discussies over deze maatregelen en regels gevoerd worden. Vragen hierover 
kunnen aan Cindy (voorzitter) of Dirk M, Nancy, Theo, Stephanie (bestuursleden) gesteld worden 
voor of na de les. 

☐ Het bestuur en de instructeurs van hondenschool Ter Dries hebben absolute autoriteit tijdens de 
trainingen, hun aanwijzingen dienen altijd opgevolgd te worden. 

☐ Personen/ geleiders die deze regels en/of de aanwijzingen gegeven door het bestuur van 
Hondenschool Ter Dries en haar instructeurs niet opvolgen wordt de toegang tot het terrein 
ontzegd. Bij weigering om het terrein te verlaten zal politie tussenkomst gevraagd worden. 

☐ Het is verboden te komen trainen indien: 1) Je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 2) Jij of iemand in jouw huishouden koorts 
(>38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 3) Jij of iemand in jouw huishouden positief getest is 
op het coronavirus. 

 

ALGEMEEN ΙΙ 
☐ Zolang het maximaal aantal personen per terrein vastgesteld is op 20 personen worden de lessen 

aangeboden op vrijdag (enkel voor puppy’s en instructeurs) en op zondag voor alle klassen. Uren 
zullen tijdelijk aangepast worden (zie lesuren) 

☐ Vanwege het vastgestelde max. aantal personen zal elke doelgroep van Ter Dries sport hun eigen 
lesdagen inplannen. Het is daarom niet toegestaan om individueel, op eigen initiatief te trainen op 
weekdagen in de avonduren en op weekenddagen de gehele dag. Dit zolang deze maatregelen van 
toepassing zijn. 

☐ Lesuren vrijdag: 19u Pups, 20u debutanten/programma 1 (1 groep), 21u15 programma 2.  

☐ Lesuren zondag: 9u30 Pups, 10u30 A-klas, 11u30 programma 2, 12u30 B-klas, 13u30 C-klas, 
14u30 debutanten, 15u30 programma 1, 16u30 programma 2.  

☐ De lessen programma 2 op zondag gaan enkel door indien de klassen pups t/m programma 1 
voorzien zijn van een instructeur. Indien niet alle klassen voorzien zijn van een instructeur dan 
trainen enkel de instructeurs die op betreffende dag hebben les gegeven. 

☐ Personen dienen altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden op de parking van Ter 
Dries.  

☐ Er is een tijdelijke ledenstop voor geleiders met honden ouder dan 6 maanden, dit zolang de 
corona maatregelen van toepassing zijn.  

☐ Elke geleider laat aan de ingang van het plein zijn/haar geldige lidkaart zien. Geen lidkaart = geen 
toegang tot het terrein. Zorg dus dat je deze altijd op zak hebt! Indien je lidkaart nog niet was 
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opgehaald voor de coronacrisis maar je wel al lidgeld betaald hebt dan kan je je lidkaart vragen 
aan één van de bestuursleden. 

☐ De lessen worden tijdelijk ingekort naar 45 minuten om de wissel tussen de lessen gecontroleerd 
en veilig te kunnen laten verlopen, dit zolang de corona maatregelen van toepassing zijn. 

☐ Per plasweide is maar 1 persoon toegelaten. Personen op de plasweides die naast elkaar gelegen 
zijn dienen telkens 2 meter afstand van elkaar te houden. Wachten tot een plasweide vrij is, is 
enkel toegestaan in de daarvoor voorziene wachtvakken. Indien deze ook vol zijn dan dient men 
aan de eigen auto te wachten. 

☐ Het plein is enkel toegankelijk via de hoofdingang, alle zij-ingangen zijn afgesloten en verboden 
te gebruiken om het plein te betreden of te verlaten. Het betreden en verlaten van het plein gebeurt 
volgens de regels op een gecontroleerde manier.   

☐ Elke persoon die het plein betreedt dient zijn/ haar handen te ontsmetten bij de daarvoor voorziene 
ontsmettingszuil. Ook hier zullen markeringen op de grond staan om de juiste afstand te 
garanderen. Deze afstand dient gerespecteerd te worden. 

☐ Toestellen worden enkel door de instructeurs verplaatst of aangeraakt. 

☐ In de puppyklas is het dragen van een mondmasker verplicht voor zowel geleider als instructeur. 
Geleiders dienen zelf voor hun mondmasker te zorgen. Zonder mondmaskers krijg je geen 
toegang tot de puppyles. 

☐ Pups die gestart waren met de lessen voor de corona crisis blijven nog minimaal 1 maand in de 
puppyklas, ook als zij de leeftijd van 6 maanden al bereikt hebben. De instructeurs bepalen 
wanneer deze pups over mogen naar de A-klas.  

☐ Het maximale aantal personen dat op het terrein is toegestaan is 20 personen, indien dit aantal 
bereikt is kan men niet meer deelnemen aan de les en dient men het terrein van Ter Dries te 
verlaten (ook de parking)  

☐ Het H-plein (naast de parking, parallel met de Sikkelstraat), is verboden te betreden. Deze is enkel 
toegankelijk voor bevoegde personen. 

☐ Geleiders die te laat zijn krijgen geen toegang meer tot het plein en de les. 

☐ Er zijn geen toeschouwers toegestaan.   

GELEIDERS 
☐ Geleiders komen ten vroegste een half uur (en niet vroeger) voor aanvang van de les naar de 

terreinen van Ter Dries.  
☐ Geleiders dienen voordat de les start hun hond uit te laten op de plasweide met inachtneming van 

de regels. Vervolgens volgen zij de pijlen (éénrichtingsverkeer) naar de verzamelplaats voor de 
kantine. Men dient daar te wachten op de gemarkeerde plaatsen tot hun klas wordt afgeroepen om 
het plein te betreden.  Dit gebeurt zodra de vorige klas het plein heeft verlaten en de ingang weer 
vrij is.  

☐ Geleiders komen 1 voor 1 naar de ingang van het plein met een afstand van minimaal 1,5 meter 
van elkaar. 

☐ Geleiders ontsmetten hun handen bij de ingang van het plein voordat ze het plein betreden bij de 
daarvoor voorzien zuil met handontsmetting. De minimale afstand van elkaar dient gerespecteerd 
te worden. 

☐ Honden gaan aangelijnd op en af het plein, het is hierbij niet toegestaan met balletjes of dergelijke 
te gooien. 

☐ Geleiders wachten tijdens de les aan de met zwart - geel lint gemarkeerde plekken tot het hun 
beurt is om de oefening uit te voeren.  
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☐ Er worden geen vreemde apporten gebruikt, iedere geleider gebruikt zijn/haar eigen apport. 

☐ Geleiders verlaten per groep, op aanwijzing van hun instructeur, het plein na afloop van de les. 
Dit met een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar. 

☐ Geleiders die enkel 1 hond trainen verlaten na de training direct de terreinen van Ter Dries (ook 
de parking).  

INSTRUCTEURS  
☐ Instructeurs zijn medeverantwoordelijk voor het opvolgen van de regels en een goed verloop in 

hun klas. 
☐ Bij het niet opvolgen van de regels door een geleider in zijn/haar klas dient de instructeur deze 

persoon hierop attent te maken. Tevens is de instructeur gemachtigd deze persoon de toegang tot 
de les en het plein te ontzeggen. 

☐ Instructeurs staan klaar op het deel van het plein waar hun klas traint bij aanvang van de les. De 
verantwoordelijke aan de ingang stuurt de geleiders naar daar.  

☐ Instructeurs zullen ten alle tijden minimaal 2 meter afstand houden van de geleiders. 
(Uitzondering is de puppyklas, hier zijn echter mondmaskers verplicht) 

☐ Instructeurs ontsmetten de gebruikte toestellen na afloop van hun les met de daarvoor voorziene 
middelen. (Besproeien/ benevelen met ontsmettingsspray) 
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