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COVID-19 PROTOCOL 
Kampioenschapsclubmatch 12 september 2021 

 
Gelukkig kunnen we dit jaar onze KCM organiseren, maar we moeten nog 
steeds rekening houden met COVID‐19. Een aantal aandachtspunten: 

 
ANDERHALVE METER! Om de veiligheid te garanderen voor organisatie, 
keurmeesters, ringpersoneel, exposanten en bezoekers is de “anderhalve 
meter maatregel” van het grootste belang. Geef elkaar dus de ruimte  
om te genieten van onze KCM! Neem het de organisatie niet kwalijk als 
men u eraan herinnert als u het toch even vergeten bent. Van de 
vereniging wordt immers verlangd deze regel te handhaven.  
 
EXPOSANTEN: Alle ingeschreven exposanten krijgen een week voor de 
KCM hun ringnummer(s) gemaild. Om rijvorming bij binnenkomst te 
voorkomen staan er 3 tafels met nummers (1-20, 21-40 en 41-65) Bij de 
tafel waar het nummer onder valt kan de exposant de catalogus + het 
ringnummer afhalen. 
 
BEZOEKERS: kunnen gewoon doorlopen en een plaats zoeken. Als u 
informatie wilt, is er later nog voldoende gelegenheid. Neem contant geld 
mee voor koffie/thee, broodjes/soep of als u iets wilt kopen in de stand van 
de vereniging. Er kan ter plekke niet gepind worden. 
 
GEZONDHEIDSREGELS.  
 Blijf thuis  
 als u of iemand uit uw huishouden positief is getest op COVID‐19.  
 als u de afgelopen 2 weken in contact bent geweest met een COVID 

patiënt.  
 

 Blijf ook thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft, of 
de week voorafgaand aan de KCM heeft gehad:  
 Verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). 
 Hoesten. 
 Benauwdheid/kortademigheid. 
 Verhoging (tot 38⁰C) of koorts (vanaf 38⁰C). 
 Plotseling verlies van reuk en/of smaak. 
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 Blijf ook thuis als iemand in uw huishouden deze klachten heeft. 

 

Twijfelt u? Doe hier de check: 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie 

 

REGELS IN DE RING: 
 Houd minstens 1,5 meter afstand van uw mede-exposanten, de 

ringmedewerkers en de keurmeester.  
 De honden worden niet betast, zodat de anderhalve meter 

gegarandeerd kan blijven.  
 U toont zelf het gebit van de hond aan de keurmeester.  
 In de ringen wordt een in‐ en uitgang gemaakt, zodat men elkaar niet 

hoeft te passeren.  
 Grote klassen worden in twee of drie delen gekeurd.  
 Schud geen handen en knuffel niet om uw mede‐exposant te 

feliciteren of om gefeliciteerd te worden. Een buiging naar elkaar is 
een goede vervanging!  
 

NOG EEEN PAAR TIPS: 
 Er zijn stoelen, maar neem zelf ook wat mee voor het geval er geen 

plaats meer is, zodat de anderhalve meter gewaarborgd blijft.  
 Moet u hoesten of niezen? Doe dit in uw elleboog.  
 Bij secretariaat/clubwinkel en bij de ingang van de kantine/toiletten 

staat ontsmettingsmiddel om uw handen te ontsmetten. 
 
 
Wij wensen u een fijne dag en zien uit naar uw komst!  
Heeft u vragen? Mail naar  secretaris.avls@gmail.com 
 


