
Protocol Corona Veldrit `t Zand 

Let op alleen met dit protocol kunnen en mogen wij de wedstrijd organiseren. 

Respecteer deze maatregelen door de KNWU, gemeente en veiligheidsregio opgelegd, de 

noodverordening kan op elk moment aangepast worden door desbetreffende instanties 

Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven 

deelnemers geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het beoefenen van de 

sportactiviteit. 

De limiet op het aantal deelnemers en begeleiders tijdens deze wedstrijden is 

vastgesteld door de Gemeente en veiligheidsregio op 250, er mag maar 1 

begeleider(incl. chauffeur) per deelnemer op het evenemententerrein aanwezig zijn op 

min. 1,5 meter afstand en draagt verplicht een mond/neusmasker.                                                                                                              

Onder 1 begeleider wordt verstaan dat deze alle handelingen verricht die voor de 

deelnemer van toepassing zijn, en alle maatregelen respecteert op het 

evenemententerrein.                                                                                                                                 

Op het evenementen terrein mogen maximaal 250 personen aanwezig zijn. 

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel: 

➢ Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. 

➢ Moet je hoesten, doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 

➢ Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare 

vuilnisbak. 

➢ Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

➢ Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

➢ Bij symptonen(grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone 

vermoeidheid….) blijf je thuis. 

Tussen de wedstrijden is er tijdspanne voorzien om deelnemers de gelegenheid te geven om het 

evenemententerrein zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten. 

 

Aankomst parkeerterrein: 

➢ Er is slechts 1 ingang van het recreatiepark open en is via de Gilzeweg(N260), 

Fransebaan en Voskuil te bereiken.    

➢ Iedereen die met 2 of meer begeleiders(incl. chauffeur)in 1 auto zitten zal aan moeten 

kunnen tonen dat er meer deelnemers in dezelfde auto zitten. Iedere deelnemer print zijn 

deelname uit om aan te tonen dat ze daadwerkelijk deelnemer zijn. 

Registratieplicht: 

➢ De organisatie is vanuit de veiligheidsregio verplicht iedereen te registreren die het 

evenement bezoekt, dit houdt in dat elke deelnemer, begeleider, Jury en vrijwilligers 

geregistreerd moet worden waarbij de volgende gegevens beschikbaar moeten zijn, 

Volledige naam, telefoonnummer en tijdstip. 

 

Hiervoor zal een inschrijfformulier naar u verzonden worden om deze vooraf in te 

vullen(volledig invullen) en uit te printen, het tijdstip wordt ter plaatse pas ingevuld en 

daarna het formulier overgedragen aan de organisatie, tevens krijgt u een polsbandje wat 

verplicht gedragen dient te worden. 

Zonder polsbandje van de juiste kleur wordt er geen rugnummer verstrekt 

Permanence: 

➢ Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst met alchohol(dispenser aanwezig) 

 

➢ In de permanence zal een corona-steward aanwezig zijn die controleert of iedereen zich 

aan de 1,5 meter regeling houdt. Bij niet naleving wordt er ingegrepen of bijgestuurd.  

Deze steward(organisatie) staat bij de ingang en laat deelnemers toe om in te schrijven. 

Deze controleert of u de juiste kleur polsbandje om heeft. 

 

 



➢ De inschrijving vindt plaats in een open tent die daardoor goed geventileerd is, en is 1 

richtingsverkeer uitgezet. 

 

➢ Bezoek de permanence alleen voor het afhalen van het rugummer, de inschrijftafel is 

voorzien van een spatscherm bij het jurylid, iedereen draagt in de permanence verplicht 

een mond/neusmasker.  

Startzone: 

➢ De startzone dient volledig met hekwerk afgezet te worden.  

➢ De startzone en  startvak is enkel toegankelijk voor de deelnemers, de begeleider 

blijft uit de beurt van de startzone. 

➢ Deelnemers komen pas naar de startzone als de microfonist dit afroept, dit is dan 

een veilige zone voor de deelnemers.                                                      

Deelnemer en begeleider blijven voor de startzone staan op 1,5 meter van de 

andere deelnemer en begeleider, beiden dienen tevens verplicht een 

mond/neusmasker te dragen. Op het moment van afroepen geeft de deelnemer 

wat hij kwijt wil aan de begeleider en verlaat de begeleider dit deel van het terrein 

via de oversteekplaats. 

➢ In de startzone draagt iedereen een mond/neusmasker. 

➢ In het startvak mag pas vlak voor de start het mond/neusmasker afgezet worden. 

➢ De deelnemer draagt het mond/neusmasker in zijn achterzak tijdens de wedstrijd, 

zodat deze na de wedstrijd gelijk weer opgezet kan worden. 

 

Materiaalzone: 

➢ De materiaalzone zal alleen open zijn als het weer dusdanig slecht is dat er een 

fietswissel noodzakelijk is. Als er geen materiaalzone opengesteld word mag overal 

op het parkoers van fiets worden gewisseld(geldt niet voor categorie 1 t/m 7) bij 

de Nieuwelingen M/V en Junioren vrouwen. Iedereen die geaccrediteerd is voor 

deze zone draagt verplicht een mond/neusmasker en handschoenen en 

houdt 1,5 meter afstand van elkaar 

Finishzone: 

➢ De finishzone  dient ingericht te worden als eenrichtingsverkeer om het kruisen van 

de begeleiders te voorkomen. 

➢ Na de aankomst houden deelnemers zich niet op bij de aankomst maar rijden 

onmiddellijk door naar hun wagen of kleedkamers, enkel de deelnemers die voor de 

huldiging worden verwacht verzamelen zich in de veilige huldigingszone, maar 

dragen verplicht een mond/neusmasker. 

Huldiging: 

➢ Voor de huldiging worden de kinderchampagneflessen voor het podium geplaatst, 

zodat de deelnemer deze zelf kan pakken. ook de beker dient op het podium 

klaargezet te worden, de deelnemer pakt deze zelf. 

➢ De begeleider mag op afstand buiten de huldigingszone aanwezig zijn bij de 

huldiging, de overige begeleiders en deelnemers  verlaten na de wedstrijd de 

locatie en gaan naar de parkeerplaats. 

Douche gelegenheid:  

➢ Doucheruimtes zijn per 1 juli weer toegelaten, de organisatie heeft bewust gekozen 

om geen douchegelegenheid aan te bieden ivm het mogelijk kunnen verspreiden 

van het virus. 

➢ Toiletgelegenheid is wel geopend, deze zullen regelmatig ontsmet worden. 

EHBO:  

➢ De EHBO-ers zullen een behandeling doen met mond/neuskapje en handschoenen. 

Horeca gelegenheid:  

➢ Er zal geen horeca op het evenemententerrein aanwezig zijn, zorg ervoor dat u zelf 

voldoende bij u heeft. 

 



Juryvergadering: 

➢ De juryvergadering vind plaats in een open tent. 

➢ Iedereen ontsmet zijn handen bij binnenkomst met alchohol(dispenser aanwezig) 

➢ Iedereen houdt 1,5 meter afstand en draagt verplicht een mond/neusmasker 

Jurywagen: 

➢ De jurybus dient voordat de juryleden deze betreden door de verhuurder met 

desinfectiemiddel te worden gereinigd voordat de juryleden deze betreden. 

➢ Juryleden ontsmetten hun handen bij het betreden van de jurybus en zijn 

verplicht een mond/neusmasker te dragen.  

➢ Microfonist, is ook verplicht om een mond/neusmasker te dragen. 

 

➢ De microfoon wordt voorzien van een nieuwe windkap, na de wedstrijd wordt deze 

weer  verwijdert en de microfoon gedesinfecteerd. 

➢ De jurywagen is voorzien van kuchschermen tussen de juryleden. 

➢ De jury krijgt een extra tent met voorzieningen omdat er maar max. 3 personen in 

de jurywagen mogen. 

Juryzone: 

➢ De Juryzone is uitsluitend voor de jury en organisatie. 

 

 

Wat voorziet de Pave 76: 

➢ Corona-steward, voor zowel de startlocatie, finishlocatie, podium en de permanence om 

te controleren op naleving van de regels die op dat moment gelden van RIVM. 

➢ Mond.neusmaskers en Handgel voor de juryleden en vrijwilligers. 

➢ Handgel(Alchohol min. 70%), voor begeleiders en deelnemers. 

➢ Spatscherm, voor de inschrijftafel van jurylid. 

➢ Tafels inschrijving, er dienen voldoende tafels aanwezig te zijn zodat medewerkers op 

1,5 meter van elkaar kunnen werken, en dusdanig opgesteld dat medewerkers ook 1,5 

meter achterlangs kunnen lopen. 

➢ Per deelnemer ligt er een enveloppe met het rugnummer en 1 accreditatie als de 

materiaalpost van toepassing is. 

Wat voorziet de Deelnemer: 

➢ Afhalen rugnummer, Heb respect voor elkaar en houd 1,5 meter afstand, vergeet niet je 

mond/neusmaker zelf mee te nemen deze moet verplicht gedragen worden. 

➢ Deelnemer of begeleider, komt alléén de enveloppe ophalen in de permanence. 

 

Alle wijzigingen voorbehouden, mochten de RIVM maatregelen veranderen zullen wij 

deze regels daar op aanpassen. Aldus opgemaakt op 30-09-2020. 


