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Gaanderen, 15 oktober 2020.

Geachte dames en heren keurmeesters en geacht bestuur,

Helaas zijn de ontwikkelingen rondom besmettingen met het Covid-19 virus nu zodanig dat er
door het RIVM strengere maatregelen zijn geadviseerd die door het kabinet zijn overgenomen
en vastgesteld.
Er is sterk benadrukt dat de maatregelen van de overheid zijn gericht op het ontmoedigen van
o.a. het aantal sociale contacten en reisbewegingen, groepsgrootte te verkleinen en sporten te
beperken tot kleine groepjes.
Nederlanders zijn goed in het opzoeken van grenzen van genomen maatregelen in eigen
belang, zo sprak premier Rutte in zijn persconferentie met daarbij direct het verzoek om dit nu
niet te doen.
Uit de eerste reacties die door de CWH zijn ontvangen blijkt dat deze oproep niet bij iedereen is
overgekomen.
De maatregelen van de overheid voor zover betrekking op de IGP-sport zijn:
Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5
meter afstand te houden.
2. Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.
1.
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Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje
(exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
o zij niet mengen.
4. Publiek bij sport is niet toegestaan.
5. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
3.

Hierop aansluitend heeft de CWH in overleg met het bestuur van de Raad van Beheer en
getoetst door juristen, voor de duur van de overheidsmaatregelen, de volgende besluiten
genomen:
• Trainingen alleen met in achtneming van de regels die onder punt 1 t/m 5 zijn genoemd.
• Examens zijn toegestaan met in achtneming van de regels die onder punt 1 t/m 5 zijn
genoemd.
• IGP-wedstrijden zijn niet toegestaan.
• SpH wedstrijden worden gelijkgesteld met examens en zijn dus toegestaan onder
dezelfde voorwaarden als bij examens zijn gesteld.
• Keurmeesters kunnen bezwaar hebben om te keuren in deze periode, om deze reden
neemt de vereniging contact op met de keurmeester met wie zij een examen hebben
afgesproken. Als een keurmeester niet wil keuren, kan de vereniging een andere
keurmeester uitnodigen en dit doorgeven aan de CWH en natuurlijk de eigen
werkhondenvereniging. Er hoeft dan geen nieuwe bevestiging te worden gestuurd.
• De keurmeester geeft een dergelijke wijziging ook door.
Ook nu weer vraagt de CWH van u om het protocol en de overheidsmaatregelen strikt na te
leven.
Wij verzoeken u ook weer om deze brief te communiceren naar uw leden.
Met vriendelijke groet, namens de CWH
Gerard Besselink
Secretaris CWH
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Protocol
Dit protocol is bedoeld voor examens en trainingen.
Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid van mens en dier, ze
zijn geldig voor de duur van de wettelijke beperkingen in Nederland en tot de overheid nieuwe
maatregelen neemt. De veiligheidsregio waar uw vereniging onderdeel van is, kan aanvullende
maatregelen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes, stellen.
1. Trainingen
• De basisregels worden gehandhaafd
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• De sportkantines zijn gesloten.
2. Examens
• De basisregels worden gehandhaafd
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• De sportkantines zijn gesloten
• Gezondheid check voor deelnemers
• Aantal aanwezigen maximaal 40
• De administratieve afhandeling kan wel in de kantine plaatsvinden
• Uitreiken diploma’s buiten
Algemeen:
1. Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale
overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te
zijn door middel van een hesje of iets dergelijks.
2. Er dient voor het betreden van het terrein een actieve uitvraag te zijn over mogelijke
klachten bij deelnemers en bezoekers.
Identificatie:
3. Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter
norm, er worden geen handen geschud.
4. De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester.
Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt
gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle
uitvoert, draagt handschoenen.
De geleider geeft zijn (aangelijnde) hond een commando zit, af of sta en neemt 1.5
meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd zonder mondbescherming.
VZH:
5. Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd,
maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige
alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGPvoorschriften. Ook hier is de 1.5 meter norm van toepassing
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Afd. A: Speuren
6. In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphandschoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de
geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het speuren meldt de
deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen
aan de keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger.
Afd. B: Gehoorzaamheid
7. Voor het begin van afd. B tijdens een examen geeft iedere hondengeleider de eigen
apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar
naam, aan de examenleider die handschoenen draagt.
8. De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester
aangeven plaats.
Als een apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening
worden gedesinfecteerd. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger.
Tijdens een examen kan de geleider het eigen apporteerblok zelf op een daarvoor
aangewezen plek leggen.
Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee.
Afd. C: Pakwerk
9. Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande
wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand.
Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden.
• Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat
deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd
voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven
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