Update Coronamaatregelen en
jagen dd: 14-12-2020

Regels voor binnen en buiten
14 december 2020: De informatie op deze pagina is aangepast
naar aanleiding van de informatie van de minister-president.
Bij de regels voor groepen en aantallen is er een verschil
tussen woningen, plaatsen waar mensen zich vooral doorheen
bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea en dierentuinen) en
binnenruimtes waar mensen op vooral op 1 plaats zijn
(bijvoorbeeld bioscopen of congressen). Er gelden ook regels
voor andere situaties. Bijvoorbeeld voor evenementen en
ventilatie.
Voor de jacht geldt dat er alleen in groepen van 2 personen
gejaagd mag worden en kan alleen als de regels van tenminste
1,5 meter afstand in acht kunnen worden genomen en mits deze
groepen zich niet mengen voor, tijdens en na de jacht. Dit
geldt niet voor personen uit een familie.
Het blijft uiteraard altijd uw eigen verantwoordelijkheid over
hoe u uw jachtpartij gaat inrichten.
Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw eigen

Veiligheidsregio, of er evt. strengere maatregelen gelden in
de uitgevaardigde en afgekondigde noodverordening,
“Noodverordening COVID-19 of anders uw eigen afdeling
Bijzondere wetten Korpscheftaken, om zo expliciete toestemming
te vragen en dat vast te leggen.
ALGEMEEN
Zoals overal gebruikelijk geldt:
• Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
• Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
• Was uw handen;
• Nies in uw elleboog;
• En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.
BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 2 PERSONEN GELDT VOOR
BUITENACTIVITEITEN
1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en
schadebestrijding in een groep van 2 personen;
2. Valwild afwikkelen maximaal 2 personen;
3. Trainen en werken met de hond(en) maximaal 2 personen;
4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. maximaal 2 personen;
5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan met niet
meer dan 2 personen in een groep.
MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS

1. Advies is om niet meer dan 1 persoon – die niet tot uw
huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht,
beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te
dragen;
2. Wij adviseren om zo weinig mogelijk te reizen, dus ook voor
de jacht;
3. Meer dan 2 personen per dag – die niet tot uw huishouden
behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf,
schuur, jachthut, etc.;
4. Met niet meer dan 2 personen afspreken om te jagen, beheer
of schadebestrijding te doen;
5. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt
de maximale samenkomst- en gezelschap grootte van 2 personen
voor iedereen vanaf 13 jaar.
6. Regels voor reizen
- Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
- Boek geen reis naar het buitenland.
- Reis niet naar het buitenland.

Bekijk ook:
Nieuwsbericht van 14 december: Lockdown om contacten tot
een minimum te beperken

Regels voor binnen en buiten
Thuis mag U maximaal 2 personen ontvangen
Alles in groepsverband: Maximaal 2 personen
Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn:
maximaal 30 personen
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Regels voor sport en Spel
Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand
Sportactiviteiten zijn beperkt mogelijk.
Alleen sporten die met een onderlinge afstand van
1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
Groepjes van maximaal 2 personen mogen samen
sporten
Er worden geen wedstrijden gespeeld
Toeschouwers zijn niet toegestaan
Douches en kleedkamers bij sportlocaties zijn
gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden
Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor
iedereen vanaf 18 jaar
Reserveren kan voor maximaal 2 personen.

Uitzonderingen op de regels voor sport en spel
Er is een uitzondering voor topsporters op aangewezen
topsportlocaties en voor voetballers in de eredivisie en
eerste divisie.
Therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld ten behoeven van
revalidatie, is toegestaan.
Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en
met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en
onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen
club.
Er wordt geen competitie gespeeld.
Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona
blijven thuis.

