
Kampioenschapsclubmatch NCTC 2021 
COVID 19 Protocol 

 
“Geniet van de KCM, bied ruimte door voldoende 

afstand te houden en blijf zoveel mogelijk op uw 
zitplaats” 

 
 De organisatie volgt het COVID beleid 

van de Rijksoverheid, laatst vastgesteld op 25 
september 2021. 

 Het beleid geldt tot ?. Mogelijk worden 
maatregelen dan gewijzigd.  

 
Algemene gezondheidsregels 

1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.  

2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38ºC) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
naar buiten.  

3. Ga direct naar huis wanneer tijdens het bezoek klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. 

4. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).  

5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
6. Vermijd het aanraken van je gezicht.  
7. Schud geen handen.  
8. Vermijd drukte en sta niet stil in gangpaden die ook door anderen gebruikt worden.  
9. Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het naar binnen gaan in de ring.  

 
Huisregels voor een goed verloop van de KCM 

 De KCM start om 10.00 uur.  
 Volg de eenrichtingsroute, die met pijlen is aangegeven op de vloer.  
 Exposanten mogen de hal betreden vanaf 30 minuten voor aanvang van de keuringen.  
 Het show klaar maken wordt in hal 1 gedaan, het voorbrengen van uw Cairn wordt in 

hal 3 gedaan. Gelieve geen honden show klaar maken in hal 3! 
 Exposanten en bezoekers tonen voor binnenkomst in de hal hun coronatoegangsbewijs 

dat nodig is voor deelname aan het evenement dat binnen wordt georganiseerd. Het 
betreft één van de volgende bewijzen: 
 Vaccinatiebewijs; Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd 

vaccin 
 Herstelbewijs; Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van 

corona 
 Testbewijs; Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit 

die op zondag 28 november 2021 10.00 uur aanvangt.  
 Mensen ontvangen bij binnenkomst een polsbandje. Daarmee tonen ze aan dat ze met 

een geldig coronatoegangsbewijs zijn binnengekomen. Dat bandje geldt voor de hele 
dag en dient zichtbaar aan de pols te worden gedragen.  



 Mensen zijn niet verplicht een mondkapje te dragen maar mogen dat wel. Mocht er 
een landelijke regel komen c.q. geadviseerd worden om mondkapjes te dragen, dan 
zullen wij die alsnog verplicht stellen.  

 
Gedragsregels Exposanten 

 De mensen zijn verplicht hun handen te desinfecteren bij binnenkomst in de hal en bij 
het betreden van de ring. De organisatie zorgt voor pompjes bij de ingangen.  

 Het meenemen van een stoel bij uw entree in de hal is verplicht.  
 Exposanten worden met hun honden in speciale vakken geplaatst. Tussen de mensen 

worden de benches geplaatst zodat er voldoende ruimte in acht genomen wordt. De 
exposanten hebben daarmee een vaste zitplaats.  

 Mensen worden verzocht alleen maar van hun plaats te gaan als honden gekeurd 
moeten worden, als ze willen winkelen of gebruik willen maken van catering of toilet.  

 Er zijn zitplaatsen langs de ringen. Mensen nemen daar 1,5 meter in acht tenzij ze uit 
één huishouden afkomstig zijn. Mensen zijn verplicht te zitten langs de ring. 

 
Gedrag in de ring 

 Bij de ingang van de ring staat desinfectiemateriaal. Elke exposant is verplicht om bij 
binnenkomst zijn handen te desinfecteren.  

 Bij de opstelling in de ring wordt de afstandsregel gehanteerd. Er worden geen handen 
geschud.  

 De keurmeester heeft alleen maar contact met de te keuren hond, maar met geen enkel 
persoon in de ring.  

 De keurmeester beoordeelt de honden op de normale wijze. Hij/zij kwalificeert de 
honden en plaatst ze, eveneens op normale wijze. Ook worden de kampioenschaps- en 
andere prijzen op de normale wijze uitgegeven.  

 Elke hond ontvangt een keurverslag dat kort en bondig is. Dit keurverslag zal via de 
mail worden opgestuurd naar de exposanten.  

 Fysieke contacten worden vermeden.  
 Bij de plaatsingen worden geen handen geschud, dit om te voorkomen dat mensen 

zich niet houden aan het afstandscriterium. Wel mogen er foto’s worden gemaakt, mits 
de 1,5 meter regel in acht wordt genomen.  

 Mensen kunnen langs de ring zitten en houden daarbij het afstandscriterium in de 
gaten.  

 
Erering 

 De erering zal net als andere jaren zijn, bestaande uit: 
 Junior handling 
 Koppelklasse 
 Fokkerijklasse 
 Nakomelingenklasse 
 Beste jongste puppy 
 Beste Puppy 
 Beste Jeugd 
 Beste Veteraan 
 Beste reu en res. Beste reu 
 Beste teef en res. Beste teef 
 Lochnagar Wisseltrofee (Beste zelf gefokte) 
 BOB en BOS 



 Ringpersoneel zorgt ervoor dat alle exposanten op minimaal 1,5 meter afstand van 
elkaar staan.  

 Exposanten zijn verplicht de aanwijzingen ter plekke direct op te volgen.  
 
Handhaving en COVID-verantwoordelijke 

 Indien exposanten of bezoekers zich niet aan de maatregelen uit dit protocol houden, 
worden zij verwijderd als ze zich willens en wetens en na een waarschuwing niet aan 
de regels houden.  

 Door het bestuur wordt voorafgaande de show een COVID verantwoordelijke 
aangewezen. Deze persoon houdt toezicht op de uitvoering en naleving van dit 
protocol. De COVID verantwoordelijke is ook bevoegd om mensen die zich na 
herhaald verzoen niet aan deze regels houden, te verwijderen.  

 
 

Kerkwijk, 28 november 2021 
Bestuur Nederlandse Cairn Terriër Club 

 
 


