
 
Goed nieuws. 

We heropenen de hondenschool. Hoewel we ons aan strenge voorwaarden moeten aanpassen, gaan 

we toch de deuren terug openen. Om jullie zo toch de kans te geven om terug te kunnen trainen met 

jullie geliefde viervoeter. 

Vanwege de Corona maatregels zijn we genoodzaakt van te werken met zeer kleine groepjes van 3 

leden per instructeur. We kunnen maximum 5 groepjes gelijktijdig les geven. 

Daarom moeten we onze gewone werkwijze een beetje over een andere boeg gooien. 

- We gaan op woensdag les gehoorzaamheid geven aan de C, Debutanten en PI/PII klassen. 

- We gaan op donderdag show training geven. 

- We gaan op zondag les gehoorzaamheid geven aan de Puppies, A en B klassen. 

De gebruikelijke tijdstippen blijven min of meer behouden. Maar omdat we met zulke kleine klasjes 

gaan werken, kunnen we lesblokken van een half uur maken. 

Dit wil zeggen: 

- Woensdag: 

o 19u -> 19u30 

o 19u30 -> 20u 

o 20u15 -> 20u45 

o 20u45 -> 21u15 

Elk half uur: 2 C klassen, 2 Debutanten klassen, 1 PI/PII klas. 

 

- Donderdag:  

o 19u -> 19u30 

o 19u30 -> 20u 

Elk half uur: 2 Showtraining klassen. 

 

- Zondag: 

o 10u -> 10u30 

o 10u30 -> 11u 

o 11u15 -> 11u45 

o 11u45 -> 12u15 

Elk half uur: 1 Puppy klas, 2 A klassen, 2 B klassen. 

 

Op de volgende pagina’s krijgen jullie nog wat extra informatie mee. 

  



 

Doodle om in te schrijven voor een les 
We gaan een doodle maken: per dag per klas. 

Elke doodle zal er soortgelijk uit zien: 

 

➔ Jullie kunnen hiervoor inschrijven. 

Gelieve dit op volgende manier te doen: 

Lidkaartjaar_lidkaartnummer - Voornaam naam - Naam hond 

Bijvoorbeeld: 

2020_11 - Wim Van Hoof - Laika - 0486xxxxxx 

Als jullie nog geen nieuwe lidkaart hebben voor 2021, kunnen jullie hier nog jullie lidkaart van 2020 

gebruiken. 

Nieuwe leden of mensen die in 2020 geen lid waren, kunnen contact opnemen met de voorzitter 
Kristof Melis (0485 62 82 25) om een afspraak te maken. 
 

 



 
Als jullie proberen stemmen op de Doodle, gaan jullie dus iets als volgt krijgen (eerst de juiste doodle 

aanklikken uiteraard, voor jou klas):

 

Je kan daar je naam invullen, en een tijdstip kiezen waarop je de les wil volgen en dan op ‘Send’ 

drukken. 



 
Als je op ‘Send’ gedrukt hebt, en je krijgt volgende boodschap, dan ben je succesvol ingeschreven en 

wordt je verwacht op de les:

 

Omwille van Privacy redenen, zullen jullie NIET kunnen zien wie er al ingeschreven is op welke 
tijdstippen. Dus als jullie dit scherm sluiten, zullen jullie ook jezelf niet terug kunnen zien. Dus je 
moet onthouden dat je deze positieve boodschap hebt ontvangen, dat je ingeschreven bent! 

 



 
Mogelijk zal je ook volgende boodschap krijgen als je op ‘Send’ drukt:

 

➔ Dat wil zeggen dat terwijl jij de Doodle aan het invullen was voor dat tijdstip, iemand anders 

dit ook aan het doen was en net voor jou was. Dus je kan dit tijdstip spijtig genoeg niet meer 

kiezen. Je bent dus NIET ingeschreven. Je kan wel nog een ander tijdstip kiezen, als dat nog 

beschikbaar is. 

 



 
Als een tijdstip niet meer beschikbaar is op het moment als je de Doodle opent, krijg je dit als volg te 

zien:

 

➔ Hier is de optie voor 10:00 -> 10:30 uitgegrijsd. Je kan deze dus niet meer kiezen. De andere 

tijdstippen zijn wel nog vrij. 

Als je over  de optie 10:00 -> 10:30 hoovert, krijg je ook te zien dat je deze niet kan aanduiden:

 

 

Deze doodle zal beschikbaar gemaakt worden op de Facebook pagina van HSPDK alsook op de HSPDK 

website (www.hspdk.be). 

Voor de lessen op woensdag zal deze Doodle op maandag bekend gemaakt worden. Voor de lessen 

op zondag zal deze doodle op donderdag bekend gemaakt worden. 

http://www.hspdk.be/


 

Corona maatregels 
Nog even een herhaling van enkele belangrijke regels die ons opgelegd worden door de KKUSH: 

Men mag met maximaal 4 personen, instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op een terrein van 

een club. Volgende regels moeten wel strikt gevolgd worden:  

- In elk compartiment mag slechts één groep van 4 trainen.  

- een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;  

- Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn;  

- Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de groepen  

- De club moet de aankomst van de geleiders zo organiseren dat de wachtenden geen 

groepjes vormen op de parking;  

- Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het 

veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan 

gerespecteerd worden, ook op de plasweide.  

- Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij 

Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.  

- Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken;  

- Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de 

“hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan 

zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.  

- Op de parking, buiten en op het terrein wordt altijd een mondmasker gedragen;  

- Voor de parking blijven de regels die reeds bestonden gelden: minimaal 3 meter tussen twee 

voertuigen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan;  

- De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking;  

- Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.  

- De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te 

desinfecteren;  

 

Lidgelden 
Omdat we in een nieuw jaar zijn, moeten de lidgelden wel vernieuwd worden. 

Hiervoor krijgen jullie een Inschrijvingsformulier via PDF toegestuurd. Deze kunnen jullie thuis 

afdrukken en INGEVULD meenemen als jullie naar de les komen. 

Het is belangrijk dat jullie deze thuis reeds invullen. Zo vermijden we lange wachtrijen op de 

hondenschool. Ook daarvoor is het belangrijk dat jullie gepast geld mee nemen. 

Ook voor de financiën goed nieuws: de bedragen van de lidgelden zullen uiteraard de bedragen vanaf 

kwartaal 2 zijn. 

Dus: 30 EUR voor inschrijving en 45 EUR voor een gezins-inschrijving (bijleden). 

 


