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Bericht van 
 

Nieuwsbrief 28 januari 2021 

Beste leden. 
 

Zoals u ongetwijfeld zult weten zijn er geen versoepelingen in het Corona beleid 
gekomen, maar zijn de regels juist strenger geworden. 

Het bestuur had gehoopt dat we u rond deze tijd beter nieuws hadden kunnen brengen. 
 

Helaas hebben wij nu moeten besluiten om tot 1 maart geen lessen te geven. Wij hopen dan 
echt de lessen weer te kunnen opstarten. 
Dit is uiteraard geheel afhankelijk van de mogelijke versoepelingen die hopelijk op 9 februari 
worden afgekondigd, wij houden u op de hoogte. 

 
Alle lessen zijn dan vooral op de Puppycursus en Gedrag en gehoorzaamheid gericht, 
mogelijk volgt dan ook een opstart voor Doggydance en Hoopers, mits dit te organiseren 
valt op anderhalve meter. 

De behendigheid en de Flyball zullen dan helaas nog niet doorgaan, omdat daarbij de 
contacten, (vooral ook bij de opbouw) de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden. 
Ook de Ringtraining kan daardoor helaas nog niet doorgaan. 

 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan online lessen waarbij filmpjes getoond worden 
waarna u dan thuis oefeningen kunt doen. 

Zodra we daar meer over kunnen vertellen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. 

Dit zal dan gaan via een (privé)inlogcode en dan kunt u daarbij op vastgestelde momenten 
feedback krijgen van uw instructeur. 

 
U ziet dat wij op verschillende manieren proberen de lessen weer op gang te krijgen omdat 
wij het natuurlijk ook zo belangrijk vinden voor u en uw hond. 

 
Graag willen wij u erop wijzen dat als de cursussen weer gaan starten dit dan 
vanzelfsprekend doen onder handhaving van het met Covid-19 protocol. 

Dat betekent o.a. dat de kleine poort de ingang is en de grote poort de uitgang. 

parkeerplaatsen, de instructeurs en barmedewerkers en te parkeren op de grote 
parkeerplaats. 

 
Gonny Peters heeft ons te kennen gegeven dat zij per 1 februari a.s. gaat stoppen met de 
cursus en ledenadministratie. Wij hebben Bianca van Leth bereid gevonden om de 
werkzaamheden van Gonny over te nemen. Het mailadres blijft hetzelfde : 
c ursusledenadmin@kcnijmegen.nl en het tel.nr. ook. 

 
 
 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Annette Oostervink, secretaris 

 
 
 


