
Tap ter Dries 11 juli 2020 

 

Avondplanning: 

– 18u: meten 

– 18U30:  verkennen 

– 19u:  aanvang wedstrijd: 9u 

 

Mondmaskers verplicht tijdens de verkenning.   

 

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. 

Gelieve dit te volgen, ook al is het soms een metertje verder.  

We willen heeeeeeel graag nog enkele wedstrijden lopen dit jaar.  

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. 

 

We voorzien een oefen-tap op donderdagavond 9 juli. 

Inschrijven is verplicht, mail asap naar agilityterdries@gmail.com  als je graag meedoet! 

 

 

 

mailto: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. 

 

 

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! 
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