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Beste leden,  
 
Ik merk dat er veel onnodige commotie is ontstaan met betrekking tot de onduidelijkheid 
betreffende de informatie omtrent onze KCM. Vandaar dat ik dit bericht schrijf ter 
verduidelijking/aanvulling van het coronaprotocol en de plattegrond voor onze KCM.  
 
Let wel op dat dit nog kan veranderen als de overheid weer meer maatregelen in acht neemt 
aangezien het risiconiveau van Nederland nu op zorgelijk staat en er weer meerder provincies 
op rood staan! 
 
Coronaprotocol 
Het coronaprotocol is (bijna) een exacte kopie van het coronaprotocol van die van Dogshow 
Bleiswijk en Dogshow Maastricht. Er werd vol lof gesproken over diezelfde maatregelen 
tijdens Dogshow Maastricht, vandaar ook de keuze om deze maatregelen aan te houden voor 
onze KCM. Degenen die naar Dogshow Maastricht zijn geweest, weten hoe het er daar aan 
toe ging en hoe het eruit zag. Exposanten moesten plaats nemen in de daarvoor bestemde 
‘vakken’ en er was voldoende ruimte. Hierdoor waren er ook duidelijke en ruime looppaden, 
tussen de vakken door, voor exposanten en bezoekers.  
 
Vandaar ook onze keuze om 3 grote vakken te maken in hal 1. Hierin kunnen de exposanten 
plaats nemen. Waar je als exposant plaats neemt bepaal je zelf en ook wie je naast je wil 
hebben staan. De organisatie bepaalt dit niet voor jullie, wij vragen alleen vriendelijk of men 
in die desbetreffende vakken wil gaan zitten, zodat we een fatsoenlijk looppad in de hal 
hebben. Het is namelijk een erg smalle en lange hal. Met deze 2 maatregelen kunnen we er 
ook voor zorgen dat er een ruime afstand (tenminste 1,5 meter) wordt gewaarborgd. Het is 
geen verplichting meer, maar dit blijft wel een veilige afstand (wordt ook als advies op de 
website van de Rijksoverheid benoemd).  
 
Daarnaast merk ik dat er onduidelijkheid is over wanneer exposanten hun plek mogen 
‘verlaten’, om het zo maar even te noemen. Exposanten mogen in principe vrij door de hallen 
heen en weer lopen, maar het advies is om dit zo min mogelijk te doen. En ja, je mag naar de 
ring toe lopen om daar te gaan zitten en te kijken naar de keuringen. Dit staat ook duidelijk 
vermeld in het protocol onder het kopje gedragsregels exposanten. Deze maatregelen werden 
ook in het protocol van Maastricht vermeld, maar er was geen strenge controle daarop. Wij 
gaan ook niet iedereen constant op de vingers tikken en in de gaten houden waar zij naar toe 
lopen enzovoorts. Maar wij zouden het wel erg fijn vinden dat er een beetje rekening wordt 
gehouden met de maatregelen en met elkaar, de corona pandemie is nog steeds niet voorbij! 
 
 
Plattegrond 
Op dit moment hebben wij de plattegrond zodanig ingedeeld met de verwachting dat het 
maximale aantal honden voor 1 keurmeester wordt bereikt/overschrijdt. Het zou zonde zijn 
dat wij daar geen rekening mee houden en er dan toch onverwachts een 2e ring moet worden 
geplaatst in de hal. Exposanten houden er dan rekening mee dat ze in de betreffende hal 
kunnen zitten, terwijl dit achteraf dan niet zo blijkt te zijn.  
 
 
 



Zou het zo zijn dat het maximale aantal honden voor 1 keurmeester niet wordt 
bereikt/overschrijdt, dan gaan we natuurlijk voor 1 ring en komt er plek vrij in hal 3. Maar 
dan komen we natuurlijk op het volgende probleem, dat IEDEREEN graag bij de ring wil 
zitten. Oftewel er proberen zich zoveel mogelijk mensen in 1 hal te ‘proppen’, dit is natuurlijk 
ook eigenlijk niet de bedoeling. Daarnaast krijg je onenigheid, want de 1 kan wel in hal 3 bij 
de ring zitten en de ander wellicht niet. Om het zo eerlijk mogelijk te maken voor iedereen 
hebben we er daarom voor gekozen iedere exposant in 1 hal te plaatsen. Ik begrijp dat dit niet 
ideaal is voor onze exposanten, maar veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. 
 
 
Bezoekers 
Bezoekers zijn toegestaan mits zij zijn gevaccineerd, een herstelbewijs of testbewijs bij zich 
hebben. Daarnaast zijn bezoekende honden ook toegestaan mits gevaccineerd of een 
titerbewijs bij zich hebben.  
  


