
Hoe organiseren we onze clubshow 2020 in samenhang met de Corona-maatregelen: 

 

Als herintreder werd mij al heel snel duidelijk gemaakt dat NGC DBS-leden in 

verenigingsverband eigenlijk alleen maar over vogels willen praten en nadenken. Dat 

proberen we als hoofdbestuur normaal gesproken ook zoveel mogelijk te faciliteren. Maar de 

deelname aan onze show in deze bijzondere tijd dwingt ons ertoe om het navolgende 

uitdrukkelijk onder uw aandacht te brengen. Lees daarom onze instructies zorgvuldig. Voor 

deelname en/of bezoek aan onze show verklaart u zich akkoord met de maatregelen die NGC-

DBS heeft genomen en dat u de aanwijzingen die het showteam geeft onvoorwaardelijk zult 

opvolgen. 

   

Belangrijk om te weten: 

• De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn gebaseerd op artikel 7 lid 1 wet 

publieke gezondheid en de wet op de veiligheidsregio’s. 

• Dit maakt dat uiteindelijk de lokale veiligheidsregio (de burgemeester) is belast met het 

toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het 

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.  

• De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, 

de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid 

nodig zijn.  

• De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze 

betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht. 

 

Kort gezegd heeft de lokale burgemeester alle bevoegdheden om op te treden wanneer de 

situatie daarom vraagt. Gemeenschapshuis Den Tref zal in de geest van deze regelgeving 

instructies aan NGC-DBS geven hoe in voorkomende gevallen te handelen. 

Op basis van de verordeningen die ten grondslag liggen aan bovenstaand is Den Tref dus 

gehouden de wet en regelgeving na te leven welke hieruit voortvloeien. NGC-DBS maakt 

tijdens het weekend van 5 en 6 september gebruik van het zalencomplex van Den Tref is uit 

dien hoofde gehouden alle aanwijzingen en instructies die Den Treft geeft op te volgen. Den 

Tref is dus verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen. Wij zijn te gast bij Den Tref en 

hebben uit dien hoofde de instructie van Den Tref op te volgen. NGC DBS beseft zich dat al 

deze regels nogal dwingend van karakter zijn. Maar het was van tweeën een: of we volgende 

richtlijnen en we organiseren een show of we doen dat niet en daarmee kunnen we dan ook 

geen show organiseren. Naleving van de instructies die wij u vervolgens in dit artikel geven 

maakt dus dat we goed in staat zijn een geslaagd en Coronaproof showweekend te 

organiseren. 

 

Hygiënevoorschriften: 

- Was vaak uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 

drogen. (Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft 

gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.) 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

- Was daarna uw handen. 

- Schud geen handen. 

  



1,5 meter afstand houden 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

- Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook 

als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 

meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van 

hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. 

- Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 

- Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 

Deelname of bezoek aan onze show doet u op basis van eigen risico. Het is voor 

NGC-DBS ondoenlijk om hiervoor welke aansprakelijkheid dan ook te accepteren. 

Met de inschrijving van uw vogels, reservering voor de lezing of inlevering van uw 

gezondheidsverklaring voor bezoek aan de show verklaart u zich akkoord met de 

voorwaarden en instructies die NGC-DBS heeft gesteld. Het mag duidelijk zijn dat u, 

wanneer u geen positieve verklaring kunt afleggen, niet toegelaten wordt.  

 

Showrichtlijnen: 

- Inschrijving voor de show sluit op woensdag 2 september 22:00 uur. Aanmeldingen na 
dit tijdstip zullen niet meer in behandeling worden genomen;  

- Op het inschrijfformulier dient u het aantal kilometers van uw woonplaats tot Hapert 
op te geven. Op basis van de reisafstand worden kleurcodes (tijdblokken) verstrekt om 
de volgorde van  in- en uitkooien in te plannen. Eerder inbrengen zal niet worden 
toegestaan en latere inbreng veroorzaakt uitsluiting van de show. Als u zich buiten het 
tijdsblok meldt zullen wij u verzoeken het complex te verlaten. Omwille van 
Coronavoorschriften is het niet toegestaan in Den Tref te verblijven tot opening van 
de show; 

- Voor uitgifte van de kooikaarten dient u als inzender een gezondheidsverklaring in te 
leveren; 

- Bij inbrengen zullen alleen de aangewezen mensen toegelaten worden met hun 
vogels. De overige inzenders dienen buiten of in hun auto te wachten tot zij geroepen 
worden. 

- In de showzaal is het dragen van een mondkapje verplicht. 
- Inzenders en bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van het 

showmanagement op te volgen; 
- De coronaregelgeving voor evenementen wordt door NGC-DBS in acht genomen. 

Daarbij geldt dat ondermeer de 1,5 meterrichtlijn van toepassing is in 
gemeenschapshuis Den Tref.  In de showzaal is geldt eenrichtingsverkeer. Hiervoor 
zullen markeringen op de grond aangebracht. Teruglopen of buiten de looproute 
treden is niet toegestaan. Toezichthouders in de zaal zullen u aanspreken wanneer u 
zich niet aan deze afspraken houdt. De toestroom van liefhebbers zal gemonitord 
worden. Er mogen maximaal 80 gelijktijdig in de zaal aanwezig zijn. (inclusief de 
werkers/het team) Wanneer dit aantal is bereikt kunnen volgende personen pas dan 
naar binnen als anderen de zaal verlaten hebben. 

- Fotograferen van de vogels in de zaal is verboden. Dat geldt ook voor het met een 
stokje of iets anders op stok proberen te krijgen van vogels. We doen dit ondermeer 
om de doorstroming in de zaal optimaal te behouden. 

- Dit jaar wordt er geen hardcopy catalogus verstrekt. De digitale catalogus kunt u vanaf 
de NGC-DBS-site downloaden. (De kosten voor de catologus worden niet in rekening 

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


gebracht) Bezoekers en deelnemers kunnen wel een overzichtsblad van de winnaars 
meenemen. 

- Bij uitreiking van de kooikaarten ontvangt u tevens het tijdsblok op bepaald 
waarbinnen uw vogels op zondag uitgekooid moeten worden; (langste reistijd als 
eerste dichtstbij als laatste) 

- Voor de lezing van Harrie Aardema zondagmorgen, 6 september, 11:00 uur moet moet 
u zich vooraf inschrijven. We huldigen het principe vol is vol ofwel “wie het eerst komt 
het eerst maalt”. 

- Het uitkooien is gepland op zondag 6 september vanaf 15,30 uur.  
 
Tot slot: in de huidige tijd is niets zeker en kan de situatie van dag tot dag wijzigen. NGC DBS 
houdt zich om die reden het recht voor om de show te annuleren wanneer we de gezondheid 
niet kunnen kunnen borgen door (bijvoorbeeld) een nieuwe golf van Coronauitbraken.   
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