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COVID-19 protocol Jonge honden & Veteranen dag 2020 Heteren 

Om de JH&V dag 2020 op 20 september op een ordelijke manier te laten verlopen met in acht neming van 

de bestaande COVID-19 maatregelen is het onderstaande protocol vastgesteld. 

- Uw wordt verzocht niet voor 08.00 uur lokale tijd aanwezig te zijn op het terrein van de manege 
“de Fruithof”. Bij aankomst op het terrein van de manege “de Fruithof” in Heteren dient een 
ieder de instructies van de parkeerwacht op te volgen. Auto’s kunnen pas na de triage en het 
ophalen van de toegangskaarten op het terrein worden toegelaten.   
 

- Bij aankomst ontvangt u een brief die per persoon dient te worden ingevuld. Hierna wordt u 
verzocht de auto op het parkeerterrein zetten en zich bij de triage stand op het parkeer terrein  
te melden. 

 
- Bij de triage worden de formulieren bekeken en eventueel aanvullende vragen gesteld.  Hier zal 

ook de eerste mogelijkheid zijn om gebruik te maken van ontsmetting gel voor de handen. 
 

- Na deze triage kan u bij het secretariaat de bescheiden en toegangskaarten in ontvangst nemen. 
Hierna bent u vrij om het evenement terrein te betreden. 

 
- Op het veld zullen steward actief zijn die de naleving van de COVID-19 maatregelen controleren. 

Het gebruik van mondkapjes wordt op het terrein toegejuicht, echter in de ring is het gebruik van 
een mondkapjes verplicht. 

 
- Tijdens de keuringen in de twee ringen wordt u als toeschouwer verzocht ten alle tijden minimaal 

1,5 meter afstand te houden van elkaar, uitgezonderd leden van afkomstig uit één gezin. Tevens 
wordt verzocht om zelf stoelen mee te brengen om langs de ring te kunnen plaatsnemen. 

 
- Voor de exposanten is het gebruik van een mondkapjes in de ring verplicht. De exposanten wordt 

verzocht de instructies van de ringmeester correct op te volgen. Er mogen nooit meer dan vier 
(4) honden tegelijk in de ring aanwezig zijn. 

 
- Ook wordt u verzocht zo min mogelijk rond te gaan lopen om voor de stewards de situatie 

overzichtelijk te houden. De stewards staan onder leiding van de verplicht aangestelde  COVID-19 
coördinator. 
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