GG Examens en wedstrijden
Aanpassingen om volgens de RIVM richtlijnen
GG-examens of -wedstrijden af te nemen

Om een FHN-examen aan te kunnen vragen zullen er een aantal zaken geregeld moeten worden,
naast de normale aanmeldingsprocedure.
Ten alle tijden dienen de regels van de RIVM aangehouden te worden. De FHN en de FHN-officials
zijn niet verantwoordelijk voor eventuele boetes.
Contact met de gemeente:
Neem contact op met de gemeente waar de hondenschool gevestigd is en vraag toestemming voor
het examen. Zo voorkomt u eventuele problemen. Wij weten dat er heel verschillend wordt
gereageerd in het land door de gemeentes en dat het daarom heel belangrijk is om deze stap zo
vroeg mogelijk te nemen. Als hondenschool kun je aangeven welke maatregelen er getroffen worden
om het examen vlot en volgens de richtlijnen te laten verlopen.
Voorbeelden kunnen zijn:
• Aangegeven looproutes op het terrein.
• Er is desinfecterende handgel aanwezig die de aanwezigen verplicht moeten gebruiken
voordat zij verder het terrein opkomen.
• Het gebruik van een schoonmaakprotocol voor de sanitaire voorzieningen zoals deze wordt
gehanteerd in restaurants.
• Waar mensen moeten wachten staan al stoelen uitgezet met minimaal 1,5 meter afstand.
• De kantine wordt niet gebruikt om te consumeren, dit kan alleen buiten op een uitgezet
terras. Voor kantinediensten kan enkel contactloos worden betaald.
• Etc.
Gezondheidscheck en lijst van aanwezigheid:
Voorafgaand aan het examen wordt een gezondheidscheck gedaan en wordt van iedere aanwezige
de naam en telefoonnummer genoteerd. Deze aanwezigheidslijst wordt 2 weken bewaard op de
hondenschool.
Bijgevoegd is de gezondheidscheck. Wanneer 1 van de deelnemers een vraag met ‘ja’ beantwoordt,
zal deze niet aan het examen mee mogen doen en wordt verzocht huiswaarts te gaan. De FHNkeurmeester zal deze check uitvoeren bij elke deelnemer voordat het examen van start gaat.
Mondkapje en handschoenen:
Bij het uitlezen van de chip bij het SHH en GGB-examen verplicht de FHN het dragen van een
mondkapje en handschoenen voor de keurmeester en voor de deelnemer. De hondenschool waar
het examen wordt afgenomen zal zorgdragen dat de deelnemers in het bezit zijn van een mondkapje
en handschoenen. De FHN keurmeester draagt zorg voor een eigen mondkapje.
Ons advies is om hier ook vooraf op te trainen omdat een mondkapje vreemd kan overkomen op de
hond.

Aanpassingen binnen het SHH examen
Betasten van de hond:
Het betasten van de hond wordt gedaan tijdens het uitlezen van de chip. Hierdoor laten we het niet
meer terugkomen in de driehoekoefening. Deze aanpassing is blijvend en wordt met de start van het
nieuwe seizoen in september 2020 gewijzigd in het reglement.
De terrasoefening:
Voorafgaand aan het examen wordt het terras uitgemeten en op de grond gemarkeerd zodat de 1,5
meterregel ruim gewaarborgd blijft. Het terras wordt door 1 persoon met handschoenen aan
uitgezet en na het examen weer opgeruimd.
Desgewenst kunnen helpers de hond aaien met handschoenen aan, echter is er nog niet bewezen
dat het virus via de vacht van de hond overgedragen kan worden. Dit zal de organiserende
hondenschool moeten bespreken met de helpers en mocht dit gewenst zijn, hiervoor zorgdragen.
De driehoekoefening:
Er worden 3 extra paaltjes neergezet om bij het insluiten de 1,5 meterregel te waarborgen. Van de
geleider wordt gevraagd precies in het midden van deze 3 paaltjes plaats te nemen. Daarnaast
vragen we de helpers iets sneller in te sluiten waardoor de ‘dreiging’ hetzelfde blijft.
Na het insluiten vraagt de keurmeester aan 2 helpers om 2 passen achteruit te zetten. Hiermee
wordt ruimte gecreëerd om de keurmeester tot op veilige afstand naar de geleider te laten lopen. In
plaats van het normale hand schudden zal de keurmeester nu de hand vooruit steken. De oefening is
nu ten einde.
Opmerking bij de ‘Blijf-oefening’:
Tijdens de ‘blijf’-oefening kunnen de deelnemers niet in een groep staan tijdens het wachten. Hier zal
rekening moeten worden gehouden met de 1,5 meter afstand. De hondenschool draagt er zorg voor
dat deze ruimte er is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jack van Rengs
examens@fhn.nl

