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ALGEMEEN  
 
- Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven deelnemers aan competitie-

wedstrijden en sportevenementen geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. 
- Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.  
- Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een wedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone be-

perkt tot 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (buiten de 
bubbel) wordt gegarandeerd. 

- Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen 
(volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden 
(bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling. 

- Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet de sporters (deelnemers) en de professionals (omkadering 
van deelnemers en organisatiemedewerkers van de wedstrijd). 

- De organisatie ziet er op toe dat in de start en aankomstzone alleen de begeleiders van de renners, officials, pers, 
ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie op gecontroleerde wijze worden toegelaten. 

- Eénieder is op de wedstrijd vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker. 

- De organisatie brengt de nodige affiches aan waarop gewezen wordt dat de social distance regel (1,5m afstand) 
en het dragen van het mondmasker verplicht is. 

 
Gezien de huidige situatie en in het belang van de renners en ook ieders gezondheid wordt gevraagd om de opgelegde 
maatregelen strikt na te leven.  
 
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 symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid…) blijf 

je thuis. 
 
Vul als organisator het Covid Event Risk model in online.  
Vat als organisator je genomen maatregelen samen in een eigen coronadraaiboek. 

 
 

VOOR DE WEDSTRIJD 

Sport niet als je ziek bent. 
Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog zieker maken. Sport je samen met anderen, dan 
bestaat het risico dat je mensen besmet.  
Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt, is het nieuwe normaal, voor altijd. Dat geldt niet 
alleen covid-19, maar ook verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep…  

Renners, stafleden, officials, medewerkers: vermijd contact bij één van de volgende symptomen. 
Vermijd contact in geval van één of meer van de volgende symptomen: 
- abnormale vermoeidheid 
- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek aan eet-

lust …) 
- onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 
- hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 
- droge hoest 
- ademhalingsmoeilijkheden 
- koorts (38°C of meer) 
- keelpijn 
- verlies van smaak- of reukzin 
- lopende neus 
- meermaals per dag niezen (zonder allergie) 
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- overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, rommelende darmen, 
hoofdpijn, krampen of koorts 

Indien een renner, official, medewerker of staflid één van de hierboven vermelde symptomen heeft moet die de team, 
huis- of behandelende arts contacteren en kan dus geen deel uitmaken van de wedstrijd. 

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in geval van hooi-
koorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-besmettelijke aandoe-
ning.  Als men denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan kan een attest van de arts een oplossing zijn. 

De organisatoren moeten dit bekendmaken en toepassen. 

 

Preventiemaatregelen 
- Per renner die deelneemt aan de elite wedstrijd wordt een individuele rennersbubbel gevormd. Naast de renner 

bevat deze bubbel de 3 stafleden (zie ook rennersparking).  
- Toegang tot de camper is uitsluitend voorbehouden aan de leden van de individuele rennersbubbel en de perso-

nen die onder hetzelfde dak van de renner wonen. 
- De renners, stafleden, commissarissen en medewerkers dienen het Covid-19 formulier (zie bijlage) vooraf in te 

vullen en mee te brengen naar de inschrijving/aanmelding. 
- Renners, stafleden, commissarissen en medewerkers verklaren hierin schriftelijk dat zij: 

- geen van de hierboven vermelde symptomen hebben  
- geen positieve PCR-test aflegden in de laatste 10 dagen voor de wedstrijd 
- niet vallen onder een quarantaine maatregel bepaald door de overheid of van de hieronder vermelde 

procedure bij symptomen of positieve PCR-test 
Deze maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele persoon en van het team van de renner 
indien van toepassing.  

- Voor deelnemers aan de elite-wedstrijd die in het buitenland verblijven is voorafgaande testing een vereiste 
(max. D-3 voor de wedstrijd). Het attest van een negatief resultaat is toe te voegen aan het Covid-19 formulier. 
In het geval van meerdere wedstrijden na mekaar, is een nieuwe test nodig als de datum van de vorige meer dan 
10 dagen oud is.  
Indien er meer dan 14 dagen is tussen 2 wedstrijden moet een nieuwe test op D-3 uitgevoerd worden. 

 
Deze tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de renner zowel wat betreft de logistiek als de kosten. 

- De COVID-arts zal de temperatuur en de symptomenlijst bij de inschrijving/aanmelding controleren. Hiervoor 
voorziet de organisatie de nodige ruimte en een lokaal met beschermingsmateriaal voor mogelijk verder individu-
eel onderzoek. 
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PROCEDURE BIJ SYMPTOMEN OF POSITIEVE PCR-TEST 
 
a. Renner 

Symptomatisch  
➔ onmiddellijk PCR Test 

Positief 
- Renner: isolatie tot einde symptomen (min.7 dagen) + PCR-test D-3 voor competitie 

PCR test  Negatief?  OK 
   Positief?  Meten antistoffen 
      - Aanwezig? OK  

- Afwezig? 7 dagen isolatie, gevolgd door PCR-test 
- Andere leden rennersbubbel (indien er risicocontact was binnen 2 dagen voor symptomen):  

PCR test  Negatief?  9 dagen quarantaine  
     PCR-test D-3 voor competitie 
   Positief?  min. 7 dagen isolatie 
     PCR-test D-3 voor competitie 
 
Negatief 
- Renner: quarantaine tot einde symptomen + PCR-test D-3 voor competitie 

Negatief?  OK  
   Positief?  Meten antistoffen 
      - Aanwezig? OK  

- Afwezig? 7 dagen isolatie, gevolgd door PCR-test 
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Asymptomatisch maar positieve test na verblijf buitenland (rode zone) of contact tracing, … 

Positief 
- Antistoffen renner:  Aanwezig?  OK 

Afwezig?  7 dagen isolatie 
PCR-test D-3 voor competitie 

- Andere leden rennersbubbel (indien er risicocontact was binnen 2 dagen voor symptomen)  
PCR test  Negatief?  9 dagen quarantaine  
     PCR-test D-3 voor competitie 
   Positief?  7 dagen isolatie 
     PCR-test D-3 voor competitie 

 
Negatief 
Indien terugkeer uit rode zone: 9 dagen quarantaine + PCR-test D-3 voor competitie 

Negatief?  OK  
   Positief?  7 dagen isolatie 

PCR-test D-3 voor competitie 
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b. Staflid van rennersbubbel 

Symptomatisch  
➔ onmiddellijk PCR Test 

Positief 
- Staflid: isolatie tot einde symptomen (min.7 dagen) + PCR-test D-3 voor competitie 

PCR test  Negatief?  OK 
   Positief?  Meten antistoffen 
      - Aanwezig? OK  

- Afwezig? 7 dagen isolatie, gevolgd door PCR-test 
- Renner + leden rennersbubbel (indien er risicocontact was binnen 2 dagen voor symptomen):  

PCR test  Negatief?  9 dagen quarantaine  
     PCR-test D-3 voor competitie 
   Positief?  min. 7 dagen isolatie 
     PCR-test D-3 voor competitie 
 
Negatief 
-Staflid: quarantaine tot einde symptomen + PCR-test D-3 voor competitie 

Negatief?  OK  
   Positief?  Meten antistoffen 
      - Aanwezig? OK  

- Afwezig? 7 dagen isolatie, gevolgd door PCR-test 
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Asymptomatisch, positieve test na verblijf buitenland (rode zone) of contact tracing, … 

Positief 
- Staflid 7 dagen isolatie + PCR-test D-3 voor competitie 

- Renner + leden rennersbubbel (indien er risicocontact was binnen 2 dagen voor symptomen)  
PCR test  Negatief?  9 dagen quarantaine  
     PCR-test D-3 voor competitie 
   Positief?  7 dagen isolatie 
     PCR-test D-3 voor competitie 

 
Negatief 
Indien terugkeer uit rode zone: 9 dagen quarantaine + PCR-test D-3 voor competitie 

Negatief?  OK  
   Positief?  Meten antistoffen 
      - Aanwezig? OK  

- Afwezig? 7 dagen isolatie, gevolgd door PCR-test 
 

 
 

 
 
Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie? 
Quarantaine 
Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan is er op dat moment enkel een vermoeden dat 
men drager van het virus kan zijn, men is (nog) niet ziek.  Men had bijvoorbeeld nauw contact met iemand 
die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (“rode zone”), of in een oranje zone, 
waar men deelnam aan “risicovolle activiteiten” zoals familiebezoeken of het nachtleven. 
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- Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde 
huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren). 

• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisge-
noten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken. 

• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-
19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende 
medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde 
immuniteit). 

- Bezoek van externen is niet toegestaan. 
- Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. 

Telewerk is wel mogelijk. 
- Voor alle verplaatsingen moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden. 
- Zich buiten begeven is enkel toegestaan mits het dragen van een (stoffen) mondmasker en voor essen-

tiële verplaatsingen zoals: 

• Dringende medische zorgen; 

• Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders 
hiervoor kan zorgen, en per uitzondering; 

• Regelen van dringende juridische/financiële kwesties; 
 
Isolatie 
Als men gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt 
als men ziek is of een positieve test heeft afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf 
je niet langer dan 7 dagen besmettelijk. 
 
Extra maatregelen te nemen bij isolatie: 
- Draag thuis een mondmasker om de huisgenoten te beschermen 
- Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die goed is verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbou-

wen 
- Vraag hulp aan anderen voor de boodschappen 
- Men kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar men hoeft daarop niet 

te wachten. 
 
  
c. Melding en terugkeer in competitie 

- Een positieve PCR-test van een renner, staflid of commissaris moet gemeld worden aan het MCC (Me-
disch Coördinatiecomité Coronavirus) van Belgian Cycling. 

- Deze maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele persoon en van het team van de 
renner indien van toepassing. 

- De terugkeer in competitie kan pas nadat een attest van de team-, huis- of behandelende arts werd be-
zorgd aan het MCC. 

 
Samenstelling Medisch Coördinatiecomité Coronavirus (MCC) Belgian Cycling 
Dr Guido Claessen 
Dr Olivier Ghekiere 
Dr Tom Teulingkx 
Dr Kris Van der Mieren 
Adviseur: Dr Eric Van Wijngaerden 

Contact MCC: mcc@belgiancycling.be 
 
 
 
 

 
  

mailto:mcc@belgiancycling.be


PROTOCOL (INTER)NATIONALE VELDRITTEN  

COVID-19 

14/09/2020 10/15 

 

1. WEDSTRIJD 

1.01 Inschrijvingen 

Voorinschrijving 
- Alleen vooraf inschrijven (3 dagen), ter plaatse kan men niet meer bijschrijven.  

Wedstrijddag 

Wat voorziet de organisator?  
- Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.  
- Lokaal, voldoende ruim en verlucht.  Zoveel als mogelijk gebruik maken van een aparte in- en uitgang.  
- Aangepaste tafelschikking: voldoende afstand tussen organisator, commissarissen en renners 
- Apart lokaal voor vergadering van het college 
- Begeleiders aanmelden bij voorinschrijving. 
- Wegwerpnummers en schoudernummers gebruiken  
- Lokaal voor COVID-arts 

Algemene organisatie.  
- Publicatie gedragscode voor de renners. 
- Rugnummers en pasjes van renners en staf af te halen door de renner samen met zijn staf  voor de pre-

ventie controle van de symptomenlijst (mondmasker verplicht). 

- Niet meer handtekenen, alleen aanmelden. 

1.02  Rennersparking  

- Parkings worden ingedeeld per wedstrijdcategorie. Bij de inrit van de parking wordt de toegang gecon-
troleerd. 

- Het dragen van het mondmasker is verplicht op alle rennersparkings.  
Teamparking deelnemers aan de elite wedstrijd (M/V): 

- Er is geen publiek toegelaten in de teamparking van de deelnemers aan de elite wedstrijd, deze parking 
is alleen toegankelijk voor renners, verzorgers & mecaniciens (polsbandje), officials (accreditatie), hou-
ders van een teambadge (teammanager, ploegleider, teamarts). 

- Toegang tot parking alleen wagens met jaarsticker of parkingkaart organisatie. Parkingindeling te orga-
niseren per team. 

- Per renner: max. 1 voertuig met max. 4 personen: 1 renner + 3 stafleden 
- Extra per UCI-team: max. 2 wagens (teammecanicien, ploegleider, …). Uiterlijk acht dagen voor de wed-

strijd geeft het team de voertuigen en nummerplaten (max. 2) door aan de organisator voor de opmaak 
van het parkeerplan en de controle. 

- De toegang in de camper/bus is uitsluitend voorbehouden aan de 3 leden van de rennersbubbel en de 
personen die onder hetzelfde dak van de renner wonen. 

- Indien mogelijk couloir voor de renners van de parking naar het parcours.  
- In de huidige fase is het voor de teams niet mogelijk om een eigen VIP of merchandising uit te werken. 

1.03  Kleedkamers & douches 

- Het gebruik van kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes is toegelaten.  De organisator 
neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking stel-
len van douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigingsschema) 

1.04  Start en oproepzone  

- De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en aankomstzone. Buiten de officials, 
pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, worden alleen nog op gecontroleerde 
wijze de begeleiders van de renners toegelaten. 

- Iedereen in de start- en oproepzone draagt een mondmasker (renners verwijderen het voor de start en 
bezorgen het aan hun verzorger). 

- Dubbele nadar rechts en links van de oproepzone  (vermijd direct contact naast de wachtende renners) 
- Maximum 1 staflid per renner in de startzone. 
- Oproepmoment goed afstemmen op de start  (max 10') 



PROTOCOL (INTER)NATIONALE VELDRITTEN  

COVID-19 

14/09/2020 11/15 

- Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …) 
- Verzorgers 1,5m voor de renners of in zone naast start 
- Geen handtekenen op podium 

1.05  Materiaalpost  

- Iedereen in de post met mondmasker en handschoenen 
- Boxen  groter maken indien mogelijk (UCI 60m > maximaal vergroten indien mogelijk) 
- Max 2 personen per renner in de materiaalpost 
- Max 2 personen per cc-team in de teamarea 

1.06  Jurywagen aankomst 

- Beperking aantal personen (2 speakers & 3 officials)  
- Indien mogelijk gescheiden ruimte en/of gebruik van plexiwanden 

1.07  Aankomstzone  

- De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en aankomstzone. Buiten de officials, 
pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, worden alleen nog op gecontroleerde 
wijze de begeleiders van de renners toegelaten. 

- Iedereen draagt een mondmasker. 
- Aankomst opdelen in 3 zones: 

Zone 1:  alleen fotografen, aantal te beperken 
Zone 2:  alleen verzorgers, maximum 1 per renner 
  Gereserveerde ruimte per team via aanduidingen op/langs de weg 
Achter zone 2:  geen publiek op de rijweg 

- Nadarlengte aan te passen ifv maatregelen 
- Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk rustig door 

naar hun wagen en/of kleedkamer (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht blijven ter 
plaatse). 

1.08  Uitbetaling 

- Alleen via overschrijving  

1.09  Anti-dopinglokaal 

- Voorschriften respecteren  

- Wachtruimte moet ruim genoeg zijn, beperking toegang (aantal personen ifv ruimte) 

1.10  Geneeskundige hulpverlening 

- Verplichte aanwezigheid van  
o COVID-arts 
o EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij COVID19-verdachte deelnemer.  

1.11 Voor medewerkers en leveranciers 

- Medewerkers ontvangen een basiskit met ontsmettingsdoekjes, handgel en een mondmasker. 
- Duidelijke protocollen uitgeschreven door een dedicated Corona Safe Team. Vanuit het Corona 

SafeTeam wordt er een Corona Gids overgemaakt aan alle medewerkers, met een overzicht van de gel-
dende maatregelen en na te leven protocollen. Voor elk event zal 1 specifieke Coronaverantwoordelijke 
aangesteld worden die alle maatregelen en protocollen coördineert. 
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2. CEREMONIE & PERS 

2.01  Tent aankomst opvang renners 

- Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner 

2.02  Huldiging 

- Een beperkte huldiging kan alleen outdoor doorgaan indien social distancing voor fotografen en publiek 
kan gewaarborgd worden. 

- Plaats de podiumdelen voldoende (1,5m) uit elkaar. 
- Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen vooraf klaar (draag handschoenen) en zijn door de 

renners op aangeven zelf te nemen. 
- Renners dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie. 
- VIPs en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie. Slechts 1 persoon is naast de renners 

toegelaten. Deze persoon leidt de ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart zo veel mogelijk de veilige 
afstand van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker. 

- Buiten de officials, pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie is er geen publiek toe-
gelaten voor het podium. 

2.03  Pers 

- Inrichting perszaal: 
o De perszalen zijn uitgerust met desinfecterende handgels of ontsmettingsmiddelen, bij voor-

keur in handenvrije dispensers. 
o Voldoende grotere en kleinere afvalbakken worden voorzien, die kunnen dienen voor de op-

vang van (afval)materiaal, zoals papieren tissues.  
o Waar mogelijk wordt éénrichtingsverkeer geïnstalleerd, dus één ingang en één uitgang.  
o De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt 

gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaar-
dig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter. 

o Bepaal vooraf de maximale toegelaten capaciteit. Deze wordt berekend door het aantal toe-
gankelijke vierkante meters te vermenigvuldigen met het aantal toegelaten bezoekers per m², 
de zogenaamde dichtheid of densiteit. Bij een oppervlakte van 100 m² en een toegelaten dicht-
heid van 0,1 persoon per m²  (of anders : 10 m² per persoon), geeft deze berekening een maxi-
maal toegelaten capaciteit van 10 bezoekers (= 100 m² x 0,1 dichtheid). 

o De contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres) van alle aanwezigen moeten worden 
verzameld en bijgehouden. Dit met het oog op het garanderen van maximale aantallen, mini-
male sociale afstand, speciale routes, contacttracering... 

- Mondmaskers zijn verplicht in de permanentie, in de perszaal, mixed zone en de zone rond start en fi-
nish. 

- Geen interviews op het parkoers toegelaten tijdens de verkenningen voor de wedstrijd, de interviews 
gaan door in de voorziene mixed zone.  

- Na de wedstrijd zijn de renners te spreken in de mixed zone, een plek die elke renner na de finish (als 
hij of zij richting bus gaat) moet passeren. In die mixed zone kan met behulp van nadarhekkens de so-
cial distance van minimaal 1,5 meter gerespecteerd worden. De renner die geïnterviewd wordt mag de 
weg niet versperren voor zijn collega’s die meteen naar de bus willen fietsen. En aan de kant van de 
media moet er ook gezorgd worden voor spreiding. Afgescheiden ruimtes voor televisie (rechtenhou-
ders en niet-rechtenhouders apart), radio en video en de geschreven pers. 

- Interviews kunnen alleen maar als er met zogenaamde ‘hengels’ wordt gewerkt. Microfoons bevestigd 
op een stick die lang genoeg is om op afstand te blijven. 

- De winnaar en de nummers twee en drie worden na afloop van de wedstrijd door de host broadcaster 
geïnterviewd in de buurt van het tentje voor de ‘flash’. Als dat kan gebeurt dat in openlucht.  

- Na de podiumceremonie wordt het trio naar de mixed zone gebracht voor andere interviews. 
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3. PUBLIEK 
- De organisatie ziet er op toe dat er geen publiek is in de start en aankomstzone. Buiten de officials, 

pers, ge-accrediteerden en medewerkers van de organisatie, worden alleen nog op gecontroleerde 
wijze de begeleiders van de renners toegelaten. 

- In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een éénrichtingsstroom georganiseerd om 
het kruisen te voorkomen 

3.01  Parking  

- Rekening houden met een ruimere afstand tussen de voertuigen. 
- Best gratis parkeren zodat er geen handeling moet gebeuren met cash geld. 
- Indien de parking betalend is via online ticketing P kaarten verkopen zodat deze enkel aan de parking 

gescand moeten worden. 

3.02  Verkoop tickets 

- Voor een controle op de aantallen is alleen online verkoop mogelijk en moet er enkel scanning gebeu-
ren aan de inkomposten. 

3.03  Inkom & uitgang  

- Een systeem van draaimolens of nadars plaatsen . Bij de draaimolen is het dan 1 persoon door de mo-
len dan pas de volgende, wanneer we met nadars werken moet men steeds 1 nadar van mekaar weg-
blijven. 

- Inkom & uitgang opsplitsen.  
- Aparte in/uit voorzien voor renners/EHBO/Officials/mecaniciens met badge 

3.04  Infrastructuur 

- Social distance wordt maximaal gefaciliteerd en waar mogelijk worden duidelijke routings aangeduid 
binnen het event. Drukke punten worden hertekend met oog op bewaren van de aanbevolen distance, 
net zoals parkings verruimd worden om mensen veilig te laten uitstappen. 

- Stewards worden ingezet met oog op crowd control: bewaking van capaciteiten binnen bepaalde zones 
en bijhorende flows / routings. 

- Doorgangen:  
o stewards/seingevers dragen een mondmasker en handschoenen  
o Op de meeste wedstrijden worden deze al in enkel richting geplaatst, verplichten voor alle organi-

saties met tussenruimte voor elke richting (2m)  
o Serpentines voorzien 

- Hoeveel personen er zijn toegelaten zal worden bepaald door de algemene richtlijnen, de event matrix 
en de BNIP. 

- Sanitaire punten worden gecoördineerd door een dedicated team. Zij laten mensen in en uit, en ont-
smetten de faciliteiten continu. Tevens houden ze toezicht dat iedereen zijn handen wast na gebruik. 

- Afval: Voldoende gescheiden afval eilanden plaatsen, het gebruik van big bags is aangeraden. 
- Zone voor grote schermen: compartimenteren 

3.05  Publiekstenten 

- In de huidige fase zullen gesloten tenten niet toegelaten zijn en dient men over te gaan naar openlucht. 
- Drank: zie voorschriften horeca 
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4.  VIP 

4.01  VIP organisatie 

- Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor banketten, restaurants en horeca in het 
algemeen volgen. 

4.02  VIP & Verkoop teams 

- In de huidige fase is het voor de teams niet mogelijk om een eigen VIP of merchandising uit te werken. 
 
 

5. CORONASAFE TEAM 
 

- Om zo adequaat mogelijk te (re)ageren op de huidige uitdagingen dient de organisator een toegewijd 
CoronaSafe Team samen te stellen,  mimimaal bestaande uit een Corona-coördinator en een COVID-
arts. 

- Dit team wordt belast met de samenstelling van een evenement-specifiek draaiboek met te nemen 
maatregelen, controle over de uitvoering, bewaking van de naleving ervan en correctie bij tekorten bin-
nen de diverse evenementen en hun verloop. 

- De Corona Cel van de federatie ondersteunt de organisator in de voorbereiding van de wedstrijd en het 
opvolgen van het protocol. Indien mogelijk is een lid ook aanwezig op de wedstrijd. 
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COVID-19  FORMULIER 
(INTER)NATIONALE VELDRITTEN 

 
Het wordt sporters uitdrukkelijk verboden in het gezelschap van anderen te komen in geval van één of meer van de 
volgende symptomen: 
- abnormale vermoeidheid 

- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek aan eet-

lust …) 

- onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 

- hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 

- droge hoest 

- ademhalingsmoeilijkheden 

- koorts (38°C of meer) 

- keelpijn 

- verlies van smaak- of reukzin 

- lopende neus 

- meermaals per dag niezen (zonder allergie) 

- overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, rommelende darmen, 

hoofdpijn, krampen of koorts 

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in geval van hooi-
koorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-besmettelijke aandoe-
ning. Als een sporter denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan kan  een attest van de arts een oplossing zijn. 

Indien een renner of staflid één van de hierboven vermelde symptomen heeft moet die de team, huis- of behande-
lende arts contacteren en kan dus niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Ondergetekenden verklaren dat zij: 
- geen van de hierboven vermelde symptomen hebben  
- geen positieve PCR-test aflegden in de laatste 10 dagen voor de wedstrijd 
- niet vallen onder een quarantaine maatregel bepaald door de overheid of van de procedure bij symptomen of 

positieve PCR-test. 
Deze maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele persoon en van het team van de renner indien 
van toepassing.  
Voor deelnemers aan de elite-wedstrijd die in het buitenland verblijven is voorafgaande testing een vereiste (max. D-3 
voor de wedstrijd). Attest toe te voegen aan dit Covid-19 formulier. 

 

Naam Functie UCI ID COVID-test t° Handtekening 

  Renner         

  Mekanieker         

  Mekanieker         

  Verzorger         

Datum :  ____ / ____ / ____ 

 

Gelieve dit formulier vooraf ingevuld (naam, UCIID en handtekening) en ondertekend mee te 

brengen naar de COVID-19 screening. 

 


