
Wedstrijd ter Dries 12 juli 2020

Onze dagplanning wordt op smarter geplaatst, maar in t kort:

– Voormiddag G2, Namiddag G1 en G3

– Verkennen G2: 8u30, aanvang wedstrijd: 9u

– Rond de middag kunnen honden gemeten worden

– Prijsuitreiking gebeurt 's middags voor G2 en na de wedstrijd voor G1 en G3, zo gauw alle

uitslagen er zijn, met een zittend publiek.

Vermijd drukte in de buurt van het uitslagenbord, en draag ook daar een mondmasker!

(Exacte tijden zijn weldra te vinden in de dagplanning.)

Twee ringen, korte verkenning en  in groepen van max 20 personen, mondmaskers verplicht 

tijdens de verkenning.  Er wordt aangegeven tot welke groep je behoort!

Mensen die enkel voor of na de middag lopen vragen we om niet onnodig lang te blijven, dit 

om alles zo vlot/veilig mogelijk te laten verlopen. 

Er kunnen dagtenten gezet worden met een minimun van 1,5m afstand (no worries er is 

plaats genoeg)

Kamperen is helaas niet mogelijk dit jaar, we willen onze parkeerterreinen volop inzetten om 

ruimte tussen de auto’s te laten. 

Er is een circulatieplan over het ganse terrein, dit zal u tegen dan ook  hier en daar op het 

terrein kunnen terugvinden.  Zie tekening onderaan.  

GGeelliieevvee  ddiitt  ttee  vvoollggeenn, , ooookk  aall  iiss  hheett  ssoommss  eeeenn  mmeetteerrttjjee  vveerrddeerr..  

WWee  wwiilllleenn  hheeeeeeeeeeeeeell  grgraaaag g nnoog g eennkkeellee  wweeddssttrriijjddeenn  llooppeenn  ddiitt  jjaaaarr.. 

In t kort:

– Er is slechts 1 inkom kantine, nl langs de toiletten, en 1 uitgang kantine, nl de grote deur

met trap waar de bonnekes altijd te verkrijgen zijn.

Dit geldt zowel als je naar de toiletten, het secretariaat, of de aankoop-bonnekes wil!!!!



En ook als je binnen iets wil consumeren vanzelfsprekend :-).

– Als je de plasweide verlaat, vragen we om rond de kantine te gaan, ook hier geldt 1-
richtingsverkeer.

– De parking van de caravans is nu gewoon auto-parking.

– De parking naast de kantine  wordt beperkt tot ¾ van de capaciteit om circulatie toe

te laten allerlei.

– De parking achteraan op het plein is dit jaar onze extra tenten-zone.

Tijdens de dag voorzien we volgende versnaperingen:

– Pistolets kaas/hesp, frisco's, home-made rijstpap aan €1.5  (ev en zelfs graag ook op

bestelling, op is op!)

– Smoskes op bestelling aan €3

 (mail naar agilityterdries@gmail.com). 

AAN DE SUPPORTERS: 

Je mag komen kijken, is toegestaan vanaf 1 juli!

Hou er wel rekening mee dat er wegens corona een circulatieplan is dat moet gevolgd 

worden + dat toeschouwers enkel zittend mogen toekijken op de daarvoor voorziene plaats. 

(Wordt goed aangegeven)

Neem zelf een stoeltje mee, da's t gemakkelijkst als de terrasstoelen mochten bezet zijn!

Vanzelfsprekend voorzien we ook zelf terras-accomodatie en deze keer ook garcons ;-).

Dit is 1 van de eerste wedstrijden die kan doorgaan ondanks corona, we rekenen op jullie 

medewerking om er toch een super wedstrijd van te maken!

mailto:agilityterdries@gmail.com
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