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Corona Protocol W.I.L.D. 

wedstrijd en workshops 
 

 
 

 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 

 De regels zijn voor iedereen van toepassing, ook als je volledig 
gevaccineerd bent 

 Discussies over de noodzaak en uitvoering van de maatregelen worden 
niet getolereerd  
 

Wedstrijd 

 Dagtentjes 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 verplicht tijdens het verkennen. 

 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. 
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 Publiek is toegestaan tijdens de wedstrijd, maar alleen zittend en altijd 
op 1.5 meter afstand van elkaar. Wij kunnen/willen niet controleren of 
mensen tot één huishouden behoren, dus dit geldt voor iedereen. Een 
ieder dient hiervoor zelf een stoel mee te nemen. 

 We vragen iedereen zoveel mogelijk alleen naar de wedstrijd te komen. 
Indien het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, dan is dit 
toegestaan. De persoon moet echter wel geregistreerd worden.   

 De uitslagen worden niet opgehangen, maar alleen digitaal gepubliceerd 
op de Facebook pagina van W.I.L.D. 

 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 

 Dagtentjes 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. 

 We vragen iedereen zoveel mogelijk alleen naar de workshop te komen. 
Indien het noodzakelijk is om iemand mee te nemen, dan is dit 
toegestaan. De persoon moet echter wel geregistreerd worden.  

 Als je tijdens de workshop niet aan de beurt bent, ga je zitten en altijd op 
1.5 meter afstand van elkaar. Wij kunnen/willen niet controleren of 
mensen tot één huishouden behoren, dus dit geldt voor iedereen. Een 
ieder dient zelf een stoel mee te nemen.  

 Publiek is toegestaan tijdens de workshops, maar alleen zittend en altijd 
op 1.5 meter afstand van elkaar. Wij kunnen/willen niet controleren of 
mensen tot één huishouden behoren, dus dit geldt voor iedereen. Een 
ieder dient hiervoor zelf een stoel mee te nemen. 

 Test je na de workshop 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.  
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Looproutes 

 Houd bij loopbewegingen altijd rechts aan. 

 Indien er looproutes zijn aangegeven, dient ieder zich er aan te houden. 
 

Camping 

 Tuintjes zijn toegestaan zolang dit binnen het eigen plekje is.  

 Houd altijd minimaal 1.5 meter afstand, ook in het toiletgebouw. Dit 
geldt niet binnen de grenzen van de eigen kampeerplek.  

 Caravans dienen met de dissel naar de kant van de weg geparkeerd te 
worden. 

 Campers dienen achteruit geparkeerd te worden. 

 Bij de overige kampeermiddelen dient de ingang aan de linkerkant van 
het kampeermiddel te zitten. 

 
Verder willen wij nogmaals aangeven dat 

deelname op eigen risico is en dat Stichting 
Agilityclub, de organisatie, de locatie en alle 

andere betrokkenen niet aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. 

 
 

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 bij overtreding van de regels, kan de 
organisatie besluiten om verdere toegang tot W.I.L.D. te ontzeggen, zonder 
teruggave van inschrijfgeld. Wanneer de organisatie en/of de locatie een boete 
krijgt door gedrag van een deelnemers, dan zal deze boete op de deelnemer 
worden verhaald.  
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