
Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer  

Beste Vereniging, 

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde landelijke verscherpte maatregelen op 3 november jl. 
willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de volgende informatie: 

EXAMENS FCI OBEDIENCE / (SPORT)WEDSTRIJD/ KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH & CLUBMATCH  

Examens, Wedstrijden/ toernooien/ competities en evenementen zijn niet toegestaan.   

TRAININGEN  ETC.  

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, 
komen er wederom nieuwe maatregelen voor sport. In het kort zijn de spelregels voor het sporten 
vanaf 4 november 22:00 uur: 

• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter 
afstand te houden. 

• Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten in een groepje. 
• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief 

instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 

Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. 

• Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief 
instructeur). 

Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:  

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. 

• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 
• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 

meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met 
klachten blijven thuis. 

• Publiek bij sport is niet toegestaan. 
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

(Onderstaande vallen buiten strengere regels vanaf 4-11 tot 19-11)  

   

EXAMENS VKK  

Het examen op 27 november a.s.  gaat door en vinden plaats bij Sport Cultureel Centrum De Camp in 
Woudenberg. De examenkandidaten zijn inmiddels geïnformeerd. 



EXAMENS BFH OP LOCATIE  

Indien je niet vernomen hebt of het examen doorgaat, neem dan contact op met de organisatie die 
het examen organiseert. 

HANDIGE LINKS;  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-
lockdown 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-3-november-in-eenvoudige-taal 

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  4 november 22:00 uur, en is afgekondigd voor 2 
weken, daarna gaan de regels weer in die op 14 oktober jl. zijn ingegaan, tot half december 2020. 
Natuurlijk geheel afhankelijk van alle ontwikkelingen. 

Jullie kunnen naar eigen inzicht, invulling geven aan bovenstaande regels. 

Wij hopen jullie hiermee van voldoende informatie te voorzien, zijn er desondanks nog vragen, dan 
vernemen wij dit graag. 

  

Met vriendelijke groet,  

Roelof Nuberg| secretaris 

………………………………………………………………. 
Raad van Beheer  -  houden van honden 
T 020 664 44 71 | info@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl  

  

Steun je onze campagne ‘zoek de verschillen’ al? www.puppyverschillen.nl 
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