
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie 

Manege Het Zwarte Water 

Breemhorstsedijk 65 

5425 RD De Mortel 
 

 



                             
 

Voorwoord 
 
Howdy WILD people,  
Welkom bij Workshops In LockDown! 

W.I.L.D. is een co-making van het bestuur en de TWC commissie van de Agilityclub. De finale van de 

TWC op 7 maart was een van de laatste wedstrijden die dit jaar nog werd gehouden voor de 

lockdown. Tijdens de evaluatie van de het seizoen 2019-2020, die we inmiddels per videocall 

moesten houden, werd het idee geopperd om ‘iets leuks’ te organiseren voor na de Corona en 

Workshops in LockDown was geboren.  

Inmiddels is duidelijk dat Corona niet zomaar een griepje is. We willen nogmaals benadrukken dat 

dit weekend alleen maar gehouden kan worden als iedereen zich aan het Coronaprotocol houdt.  

We hebben tot nu een hoop praktische informatie gedeeld in de Facebookgroep van W.I.L.D. Deze 

en aanvullende informatie vind je terug in deze gids.  

Wij wensen iedereen een gezellig en sportief weekend! 

Joyce van Beek 

Bianca Sanstra  

Rudie Mauriks 

Danique Lagerwaard 

Mary Kerssen  

Frouke Hoenders  



                             
 

Belangrijke zaken 
 
 
    
                Spoedeisende hulp 
 
Huisartsenpost Helmond 
Bel altijd eerst 088 876 51 51 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
De post is geopend van vrijdag 17:00 uur tot maandag 8:00 uur 
 
 
 
 
                Dierenarts 
 
Dierenartsencombinatie ZuidOost  
Bel altijd eerst 0492 361 402 of 0900 99 33 993 bij spoed 
Griffier Corstensstraat 6 
5421 HP Gemert 
  
Op zaterdag is de kliniek open van 8:30 tot 12:00 uur.  

Dierenartsencombinatie ZuidOost heeft verschillende locaties. Vraag bij spoed na bij de 
dienstdoende dierenarts op welke locatie je wordt verwacht.   
   



                             
 

Dank dank dank  
 

Dat wij het W.I.L.D weekend in deze vorm hebben kunnen realiseren hebben wij voor een groot 

deel te danken aan onderstaande mensen/bedrijven. Dankzij hen kunnen we de workshops 

aanbieden voor een schappelijke prijs, hebben we een prachtige prijzentafel bij de wedstrijd en een 

geweldige prijzenpot voor de bingo.  

҉ 4 Feet for Dun (Daniëlle van Dam) 

҉ Applejack Andy  

҉ Ben@Work (Ben Gräfe/Helma Hoek) 

҉ Bianca Sanstra 

҉ Bloody Mary  

҉ Buffalo Bianca  

҉ Cojboj Jimmy – Pater Leo – Leon Roumen 

҉ Dalton Danique  

҉ Danique Lagerwaard Fotografie 

҉ Eagerdog.nl (Bianca Verweijmeren) 

҉ Ellen Overtoom 

҉ Fit Dog Program (Mary Kerssen)  

҉ Granger Gertie  

҉ Hakuna Matata Dogsupport (Peggy en Corne van Ginneken) 

҉ Happy Dog (Arian Tak/Peggy van Ginneken) 

҉ Kuranda (Herma Verspuij) 

҉ Liane van de Velde 

҉ Lone Prairie Peter 

҉ Oh my darling Daniëlle  

҉ Personal Logo (Jurjen Baan/Marina van Rooij) 

҉ RapidSTATUS Titertest (Herma Verspuij) 

҉ Rudie Mauriks 

҉ Sun Dance Daniëlle  

҉ SVL Fotografie (Sammy van Leeuwen) 

҉ Texas Truus  

҉ Totalpetshop (Ellis van Acht) 

҉ Wild Lock Na Cova Eva  

 

 

 

 

 



                             
 

Huisregels  
 

Het Coronaprotocol is het gehele weekend en tijdens alle activiteiten van toepassing. 

 

҉  We zijn te gast bij manege Het Zwarte Water, laten we ons ook als gasten gedragen en geen 

rommel of overlast veroorzaken. 

҉  Honden op het gehele terrein aan de lijn, uitlaten kan buiten het terrein. 

҉  Hondenpoep op het gehele terrein van de manege, maar ook daarbuiten opruimen. Je dient 

zelf zorg te dragen voor poepzakjes. 

҉  Het terrein tussen de camping en ringen is niet toegankelijk voor de deelnemers van W.I.L.D. 

 

Voor de campinggasten 

҉  Aankomst is op vrijdag vanaf 14 uur, niet eerder. 

҉  Voor de zondag geldt er geen uitchecktijd. 

҉  Je kampeerplek wordt toegewezen door de organisatie van WILD, wil je bij elkaar staan, kom 

dan tegelijk aan. We laten geen plekjes open, 

҉ Auto's mogen alleen op de camping voor het in- en uitladen van de kampeerspullen/aan- en 

afkoppelen van caravans, daarna dienen deze te worden geparkeerd op het parkeerterrein. 

҉  We verzoeken iedereen om tussen 23 uur en 7 uur rekening de houden met elkaars nachtrust. 

҉ Afval kan gedeponeerd worden op de daarvoor bestemde plekken. Dit is alleen bedoeld voor 

huisvuil, kapotte stoelen, luchtbedden etc. dienen thuis te worden weggegooid 

҉ Omdat we niemand wilden weigeren voor de camping zijn er meer campinggasten dan 

plekjes. Hou daarom rekening met het doorlussen van stroom en zorg voor voldoende kabels. 

Ook willen we iedereen verzoeken om het stroomgebruik te beperken, dus graag airfryers, 

gezichtsbruiners, airco's etc. thuis laten 

҉ Chemische toiletten mogen NIET geleegd worden in de toiletten van de camping of manege 

҉ De organisatie van W.I.L.D. zorgt voor de schoonmaak van het sanitair. Aan iedereen het 

verzoek om ons zo min mogelijk werk te bezorgen en het netjes achter te laten, ook wij willen 

graag genieten van dit weekend  

҉ Voor de deelnemers van de bingo en/of de BBQ ligt een envelop klaar bij de partytent van 

organisatie op de camping met daarin de bestelde bingokaarten, de uitleg van de bingo en je 

ticket voor de BBQ in de vorm van een polsbandje. De enveloppen liggen op alfabetische 

volgorde van voornaam en mogen door de deelnemers zelf gepakt worden. Het polsbandje 

mag je houden. De kleur is willekeurig en mag onderling geruild worden, maar kan niet bij de 

organisatie worden gewisseld tegen een andere kleur.  

 

 

 

 



                             
 

Corona Protocol W.I.L.D. 

 

 
 

 Heb je klachten? BLIJF THUIS! 

 Zijn er mensen uit jouw omgeving met klachten? BLIJF THUIS! 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Vermijd drukke plekken 

 Was vaak je handen 

 Schud geen handen 

 Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan als; neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak: dit geldt voor iedereen die aanwezig is. 

 

Wedstrijd 

 Tenten zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen, tuintjes zijn niet 

toegestaan. 

 Wij hebben tijdens de wedstrijd geen openingssecretariaat, een ieder wordt verzocht zelf 

zijn/haar startnummer te schrijven en mee te nemen. 

 Het dragen van een mondkapje is verstandig, maar niet verplicht. 

 



                             
 

 Tijdens het verkennen blijf je lopen. Stilstaan is niet toegestaan. 

 Overleg: eventueel buiten het parcours (en houd hierbij 1.5 meter afstand). 

 Kom niet te vroeg naar de start 

 Blijf na de finish niet hangen 

 Geef elkaar de ruimte bij zowel de start en de finish 

 Houd altijd minimaal 1.5 meter afstand 

 Wij snappen dat je liever niet alleen komt naar een wedstrijd, wel willen we jullie vragen 

enkel een supporter (max 1 per hond) mee te nemen wanneer dit strikt noodzakelijk is. 

Supporters zijn daarnaast niet welkom op de camping en dienen geregistreerd te worden.  

 Tijdens het op-, af- en ombouwen van het parcours en het verhogen en verlagen van de latten 

dienen handschoenen te worden gedragen. Deze worden verstrekt door de organisatie. 

 Test je na de wedstrijd positief op Corona dan dien je dit te melden bij het bestuur van 

Stichting Agilityclub via emailadres bestuur.agiliyclub@gmail.com, zodat alle deelnemers 

geïnformeerd kunnen worden. Uiteraard blijft je melding anoniem.  

 

Workshops 

 Tenten zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen, tuintjes zijn niet 

toegestaan. 

 Het dragen van een mondkapje is verstandig, maar niet verplicht. 

 Tijdens het verkennen blijf je lopen. Stilstaan is niet toegestaan. 

 Overleg: eventueel buiten het parcours (en houd hierbij 1.5 meter afstand). 

 Houd altijd minimaal 1.5 meter afstand 

 Wij snappen dat je liever niet alleen komt naar een workshopdag, wel willen we jullie vragen 

enkel een supporter (max 1 per hond) mee te nemen wanneer dit strikt noodzakelijk is. 

Supporters zijn daarnaast niet welkom op de camping en dienen geregistreerd te worden.  

 Tijdens het op-, af- en ombouwen van het parcours en het verhogen en verlagen van de latten 

dienen handschoenen te worden gedragen. Deze worden verstrekt door de organisatie.  

 Test je na de wedstrijd positief op Corona dan dien je dit te melden bij het bestuur van 

Stichting Agilityclub via emailadres bestuur.agiliyclub@gmail.com, zodat alle deelnemers 

geïnformeerd kunnen worden. Uiteraard blijft je melding anoniem.  

 

Supporters dienen bij aanvang (per dag) hun naam, aanvangstijd en contactgegevens te noteren. 

 

Looproutes 

 Houd bij loopbewegingen altijd rechts aan. 

 Van- en naar de camping kan en mag alleen via de verharde weg, tussendoor houden we vrij 

voor manegegebruikers > daarnaast is het tussen pad niet Corona-proof. 

 

Verder willen wij nogmaals aangeven dat deelname op eigen risico is en dat Stichting 

Agilityclub alsmede de organisatie en alle andere betrokkenen niet aansprakelijk kunnen 

worden gesteld. 
 

 

 

 

 

mailto:bestuur.agiliyclub@gmail.com
mailto:bestuur.agiliyclub@gmail.com


                             
 

En misschien nog veel belangrijker > wij zijn dit weekend niet aanwezig om als Corona agent 

rond te lopen. Wij willen als organisatie ook genieten van een leuk weekend en onze eigen 

honden. We gaan uit van ieders eigen inzet om de bekende Corona regels na te leven, we 

begrijpen dat er momenten van onachtzaamheid kunnen zijn, attendeer elkaar er daarom ook 

op als dat nodig is. We hopen dat het niet nodig is, maar mocht blijken dat het Coronaprotocol 

niet wordt nageleefd door deze of gene dan zullen we hier op ingrijpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

Plattegrond 

 

 
 

 

 
҉ De hoopers workshops vinden in dezelfde ring plaats als de agility workshops. 

҉ Bij de ringen staan de namen van de instructeurs vermeld, zodat je weet in welke ring je moet zijn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220891438869186&set=gm.3222915631129771&type=3&eid=ARBPS2yEZlwNnTiG1yBOE8fBftFeHJXGBJ_wTvYNJPwHA-UDA8cXleV9UxLiFvASX2Scp03jqj5PoS67&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220891438869186&set=gm.3222915631129771&type=3&eid=ARBPS2yEZlwNnTiG1yBOE8fBftFeHJXGBJ_wTvYNJPwHA-UDA8cXleV9UxLiFvASX2Scp03jqj5PoS67&ifg=1


                             
 

Bingo 
 

҉  De uitleg van de bingo staat op de site van de Agilityclub en vind je in de envelop met je 

bingokaarten, er wordt voorafgaand aan de bingo geen uitleg meer gegeven.  

҉ De verdeling van de prijzen is willekeurig, er zit geen oordeel over de grootte of waarde van 

een prijs ten opzichte van het aantal rijen op de bingokaart. 

҉  Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk om je eigen kampeerplek te blijven en de 

loopbewegingen daarbuiten te beperken. Ga je met meerdere mensen bij elkaar zitten, houd 

dan 1.5 meter in acht 

҉ Naast de gewone bingo wordt een Super Ronde gehouden, de kaarten hiervoor zijn 

verkrijgbaar bij de organisatie voor € 1,00 per stuk. Deze dienen contant en gepast betaald te 

worden. Het maximaal aantal kaarten voor de Super Ronde is twee per persoon. Bij de Super 

Ronde zijn de volgende prijzen te winnen: 

  ҉ Eén rij: Pakket van 5 kilo met gedroogde snacks voor de hond 

  ҉  Twee rijen: Online cursus Fitness voor Agilityhonden van Fit Dog Program 

  ҉ Hele vak: Kuranda hondenbed 

 

 


