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OPSTARTEN VAN KNWU WEDSTRIJDEN IN CORONATIJD 
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INTRODUCTIE 
Dit plan van aanpak beschrijft hoe de KNWU om wil gaan met het opstarten van wedstrijden in coronatijd. 
De algemene richtlijnen zoals beschreven door het RIVM, NOC*NSF en de KNWU worden bij elke 
competitie en fase gehanteerd. Hierbij zijn de plaatselijke richtlijnen van de gemeente en veiligheidsregio 
altijd leidend. Er kunnen daardoor verschillen ontstaan in regio’s en op locaties. Het moment waarop van 
fase wordt gewisseld is afhankelijk van de ontwikkelingen vanuit het kabinet en het RIVM. De in het 
document genoemde datums zijn daarom streefdata waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.  

De aandachtspunten in het document zijn bedoeld om de organisator te helpen bij het maken van een plan 
van aanpak. Met dat plan kan de organisator actief naar de gemeente gaan om toestemming te krijgen voor 
het organiseren van verschillende activiteiten. Het is beter om met een onderbouwd plan bij de gemeente 
aan te kloppen dan bijvoorbeeld alleen de vraag te stellen: “hoeveel mensen mogen wij op de locatie 
toelaten?” 

In het plan van aanpak is het duidelijk te beschrijven hoe over bepaalde zaken is nagedacht om binnen de 
kaders van het RIVM te blijven. Voorbeelden hiervan zijn: wat is de rol van de corona-verantwoordelijke en 
hoe ga je controleren dat er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig is op de locatie?  

Gebruik ten alle tijden, bij alle fases en regelingen het gezonde verstand. 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2020. 
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OPSTARTEN KNWU WEDSTRIJDEN 
INDELING GROEPEN 
In dit document wordt er gebruik gemaakt van drie groepen. Het RIVM gebruikt deze groepen ook bij de 
opstart van de sport. Deze groepen zijn: 

- U-13 (t/m 12 jaar)  
- U-19 (t/m 18 jaar)  
- 19+ 

 
DISCIPLINES EN LOCATIES 
Binnen de wielersport zijn er verschillende disciplines die op verschillende locaties plaatsvinden. Van eigen 
accommodaties tot de openbare buitenruimte. Voor het opstarten van wedstrijden wordt het onderscheid 
gemaakt in: 
 
Baanwielrennen - Open baan gemaximaliseerde deelname volgens UCI reglement 
 - Geheel overdekte binnenbaan gemaximaliseerde deelname volgens UCI Reglement 
 
BMX - Af te sluiten “eigen” accommodatie 
 
Wegwielrennen - Af te sluiten “eigen” accommodatie 
  - Openbare buitenruimte met vergunning/toestemming landeigenaar 
 
Mountainbike & - Af te sluiten “eigen” accommodatie 
Veldrijden - Openbare buitenruimte met vergunning/toestemming landeigenaar 
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SOORTEN WEDSTRIJDEN 
De opstart van wedstrijden worden opgedeeld in vier fasen: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.  
Per fase staat er beschreven wat de mogelijkheden zijn qua wedstrijdsoorten. Alles in deze fases, dus ook 
de startdatum, is afhankelijk van wat er besloten wordt door het RIVM, kabinet, veiligheidsregio’s en 
gemeentes.  

FASE 1 – OPSTARTEN WEDSTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU 
In fase 1 worden de wedstrijden op lokaal niveau opgestart. Het uitgangspunt hierbij is dat de maximale 
reistijd 45 minuten of minder is, het liefst per fiets. 
 
Doelgroep U-13 
Tijdens fase 1 kunnen er voor de U-13 clubwedstrijdjes worden georganiseerd op een eigen accommodatie 
of op de locatie(s) die de gemeente heeft toegewezen. De richtlijnen vanuit de gemeente en 
veiligheidsregio over de mogelijkheden op de locatie is altijd leidend. De gemeente stemt samen met de 
organisatie af wanneer de clubwedstrijdjes georganiseerd kunnen worden. Bij goedkeuring van de 
gemeente brengt de consul van het desbetreffende district of afdeling de KNWU op de hoogte dat er 
gestart is met fase 1. Organisaties blijven dus in contact met de consul van het district of afdeling.  
Zorg ervoor dat de wedstrijdjes een educatief karakter hebben en niet, of minder, gefocust zijn op winnen. 
Houd dus geen uitslagen of ranglijsten bij en werk niet “even” een clubkampioenschap af.  
Bij alles wat er wordt georganiseerd is er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig op de locatie. 
Voor deze begeleider geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden ten opzichte van andere 
aanwezigen.  
 
Doelgroep U-19 en 19+ 
Voor de U-19 en 19+ geldt dat er onderling altijd 1,5 meter onderlinge afstand wordt gehouden. Hierdoor 
kunnen er alleen individuele tijdritten worden georganiseerd. Wanneer de 1,5 meter afstand gewaarborgd 
kan worden is in de vorm van MTB of veldwedstrijden ook mogelijk om wedstrijden te organiseren 
vanwege het verspreidde deelnemersveld. De lay-out van het parkoers is in dergelijke gevallen belangrijk 
zodat de sporters bij het inhalen ook 1,5 meter afstand kunnen behouden. Denk daarbij ook aan de 
noodzakelijke afstand tot overige gebruikers van de openbare buitenruimte. Maak de wedstrijden niet te 
belangrijk om te voorkomen dat renners extra risico’s gaan nemen om een goede uitslag te rijden. In deze 
fase kun je focussen op de individuele ontwikkeling van sporters, niet de ontwikkeling ten opzichte van 
andere sporters. 
Bij alles wat er wordt georganiseerd is er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig op de locatie. 
Voor deze begeleider geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden ten opzichte van andere 
aanwezigen. 
 
 
 
 
  



 
 
 

 4 VAN 8  

FASE 2 – OPSTARTEN WEDSTRIJDEN OP REGIONAAL NIVEAU 
In fase 2 worden de wedstrijden op regionaal niveau opgestart. Het uitgangspunt hierbij is dat de maximale 
reistijd 60 minuten of minder is.  
 
Doelgroep U-13 
Indien mogelijk is het streven om vanaf 1 juli (liefst eerder) voor deze groep regionale wedstrijdjes te 
organiseren op clubparkoersen. In juli beginnen veel vakanties waardoor er minder sporters beschikbaar 
zullen zijn voor clubwedstrijdjes. Sporters die op vakantie zijn kunnen binnen 60 minuten reistijd van hun 
vakantieadres meedoen aan de clubwedstrijdjes in de regio. Het is niet de bedoeling dat er 
vakantiekampen worden georganiseerd, laagdrempelige wedstrijdjes zonder publiek zijn wel toegestaan. 
Bij alles wat er wordt georganiseerd is er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig op de locatie. 
Voor deze begeleider geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden ten opzichte van andere 
aanwezigen. 
 
Doelgroep U-19 en 19+ 
Voor deze groep komen de regionale wedstijden pas in beeld als de contactsporten weer toegestaan zijn. 
Vooralsnog is dat 1 september 2020. 
Bij alles wat er wordt georganiseerd is er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig op de locatie. 
Voor deze begeleider geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden ten opzichte van andere 
aanwezigen. 
 
Algemene richtlijnen bij de organiseren van wedstrijden in deze fase; 

1. Uitsluitend deelname van bij de KNWU aangesloten basisleden of licentiehouders (conform 
Jaarlijkse besluiten en/of reglementen). 

2. Stel minimaal één duidelijk herkenbare corona-verantwoordelijke aan op de accommodatie. 
3. Voldoende faciliteiten om de handen te wassen en van handgel te voorzien. 
4. Voldoende mondmaskers en handschoenen beschikbaar voor juryleden, baancommissarissen, 

chauffeurs, EHBO-medewerkers en andere medewerkers binnen de organisatie. Volg hierbij de 
richtlijnen zoals de gemeente voorschrijft.  

5. Zorg eventueel voor een logische routing op de accommodatie zodat de anderhalve meter afstand 
gewaarborgd kan worden. Zorg dat de ingang en de uitgang op een verschillende plek plaats vindt 
zodat kruisend verkeer voorkomen wordt (ditzelfde geldt voor het wedstrijdparkoers).  

6. Zorg voor een online inschrijving, zodat je weet hoeveel mensen je kan verwachten en het 
maximum aantal mensen niet overschrijdt.  

7. Laat sporters vroegtijdig weten op welke tijden zij welkom zijn op de accommodatie/wedstrijd. 
Denk hierbij aan ontvangst-, training- en wedstrijdtijd. Zorg voor voldoende ruimte in het 
programma tussen categorieën en groepen, zodat ze op de locatie gescheiden van elkaar kunnen 
blijven.  

8. Stel de benodigde inschrijftafel en dergelijke op in de buitenlucht (conform de RIVM voorschriften 
inzake clubhuis en kantinegebruik). 

9. Organiseer de inschrijving zodanig dat onderling contact vermeden kan worden. Denk daarbij aan 
contactloos of gepast betalen van inschrijfgeld, eenmalige rugnummers die niet retour hoeven of 
een zelf meegenomen nummer. 

10. Geen gebruik van algemene kleedkamers. 
11. Zorg voor voldoende toiletvoorzieningen voor het aantal verwachte mensen. Toezicht bij 

toiletruimten, één persoon per ruimte en voorzie deze ruimte van voldoende handwas faciliteiten 
en schone papieren handdoeken.  

12. Neem je eigen materialen mee naar de wedstrijd zodat deze niet onderling uitgewisseld worden. 
Dit geldt voor alle partijen die aanwezig zijn bij de wedstrijd.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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13. Infietsen kan alleen op de aangewezen plekken. Waar dit niet mogelijk is moet men dit op de eigen 
rollerbank doen op een aangewezen plek.  

14. Bij gebruik van wedstrijd- of startlijsten publiceer deze online. Teken- en presentielijsten hoeven 
niet getekend te worden.  

15. Beperk het aantal auto’s in de koers. In de auto’s die mee moeten zitten maximaal 2 personen 
(chauffeur en passagier die rechts achterin plaats neemt). 

16. Plan juryvergaderingen/andere samenkomsten een dag van tevoren in via een online vergadering, 
zodat dit contactmoment kan worden vermeden. De organisatie kan alle informatie vooraf via de 
mail communiceren.  

17. Maak van tevoren afspraken over de toegewezen plekken van juryleden/officials op het parkoers 
zodat de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Dit geldt ook voor locaties zoals jurybus, parc 
fermée, etc.   

18. Herhaal regelmatig radio-omroepberichten met aandacht voor 1,5 meter afstand.  
19. Beperk aantal aanwezigen in de finishzone; geef indien mogelijk duidelijk aan waar men kan staan 

op “gezonde afstand”. Wanneer dit niet past op de locatie; stem van tevoren af dat de renners na 
de finish door moeten rijden naar begeleider/ouder.  

20. Zie als jury en organisatie streng toe op weggooien van afval en bidons door renners. Ruim op wat 
er toch is weggegooid. 

21. Zie af van een huldigingsceremonie of beperk deze tot een minimum met losse podiumdelen zodat 
de renners afstand kunnen bewaren. 

22. Laat het jurygeld en eventuele prijzengeld via de bank overschrijven (de KNWU kan dit eventueel 
verzorgen). 

23. Zorg dat renners naar huis gaan als ze klaar zijn met de wedstrijd en niet op locatie blijven hangen.  
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FASE 3 – OPSTARTEN WEDSTRIJDEN OP NATIONAAL NIVEAU 
In fase 3 worden de wedstrijden op nationaal niveau opgestart. Hierdoor zijn er ook geen beperkingen wat 
betreft reistijd. 
Zoals de richtlijnen op dit moment zijn zullen de nationale wedstrijden georganiseerd kunnen worden vanaf 
1 september 2020. Aannemelijk is dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden ten opzichte van 
anderen. Hierdoor zullen organisatoren en deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen zoals 
beschreven in fase 2, met de onderstaande aanvullende richtlijnen.   
Bij alles wat er wordt georganiseerd is er maximaal één begeleider per deelnemer aanwezig op de locatie. 
Voor deze begeleider geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden ten opzichte van andere 
aanwezigen. 
 
Aanvullende richtlijnen fase 3: 

1. Afhankelijk van de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot de 1,5 meter afstand, 
worden er geen bemande verzorgings- en materiaalposten opgezet tijdens wedstrijden. De sporters 
dienen zelf het materiaal te wisselen in de materiaalpost.  
Betreft de verzorging tijdens wedstrijden waarbij materiaalwagen meerijden worden nieuwe 
richtlijnen afgewacht. Vooralsnog is er nog geen oplossing zolang men 1,5 meter afstand moet 
houden.  

2. Er is vooraf en achteraf geen centrale bijeenkomst voor verkeersregelaars, indien noodzakelijk kan 
een videovergadering ingepland worden in de week/dag voorafgaand aan de wedstrijd.  

3. Voor verkeersregelaars geldt dat wanneer ze in bezit zijn van hesje/vlag/fluit om dit zelf mee te 
nemen. Wanneer ze dit niet beschikbaar hebben zal de organisatie deze op een afgesproken tijd 
langs brengen. Verkeersregelaars krijgen vooraf aan de wedstrijd alle informatie opgestuurd en 
gaan gelijk naar de post waar ze opgesteld staan.  

4. Anti-doping controles zijn nader af te stemmen met de dopingautoriteit, waarbij de richtlijnen die 
zij dienen te hanteren in acht worden genomen.  

5. Voor de pers wordt geen locatie beschikbaar gesteld door de organisatie.  
6. De pers dient zich minimaal één dag voorafgaand aan de wedstrijd te melden bij de organisatie.  

Er zullen een beperkt aantal persaccreditaties beschikbaar worden gesteld. 
 

FASE 4 – OPSTARTEN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
Vooralsnog is het openstellen van internationale wedstrijden voor sporters en teams vanuit andere landen 
niet mogelijk. Wedstrijden die op de internationale kalender vermeld staan zullen daarom hun 
deelnemersveld aan moeten passen.  
Beperk eventuele VIP-ontvangsten en houd je aan de regels voor restaurants. Plaats een VIP-ruimte bij  
voorkeur buiten gezien de mildere eisen voor terrassen.  
Omdat er op dit moment nog geen richtlijnen zijn vanuit het RIVM of kabinet is op dit moment de 
capaciteitsbepaling voor een wielerwedstrijd voor het totaal aantal aanwezige deelnemers, begeleiders en 
publiek op één persoon per 10m2 publieksruimte. 
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D. AANTAL DEELNEMERS 
Het aantal deelnemers is afhankelijk van de samenkomsten die vanuit de overheid en gemeentes worden 
toegestaan. Aan de hand hiervan kan bepaald worden wat het maximaal aantal personen is dat deel kan 
nemen aan een wedstrijd of aanwezig mag zijn op locatie. Denk hierbij ook aan officials/juryleden, 
vrijwilligers, mensen in de koersauto, renners, begeleiders etc.   
 

E. VERPLAATSINGEN DEELNEMERS 
Kom zoveel mogelijk op de fiets naar de locatie toe waar dit mogelijk is. Als het niet mogelijk is kom dan 
met eigen vervoer en rijd niet samen met anderen. In de verschillende fases is beschreven wat de maximale 
reisafstand is voor een wedstrijd. 
Zorg op locatie dat deelnemers en aanwezigen elkaar niet hoeven te kruisen en dat er loop- en fietsroutes 
zijn.  
 

F. ALGEMENE RICHTLIJNEN RIVM 
Tijdens alle fases gelden de volgende richtlijnen: 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk 
was (volg hierin het advies van de GGD); 

- Blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal 
zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

- Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; 

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  
- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
- Douche thuis en niet op de sportlocatie; 
- Vermijd het aanraken van je gezicht;  
- Schud geen handen. 
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AFSLUITING 
Houd de website van NOC*NSF, RIVM en de overheid in de gaten. 
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande richtlijnen twijfels of vragen hebben, neem dan contact op met 
de desbetreffende discipline: 
Wegsport@knwu.nl 
Baansport@knwu.nl 
Mountainbike@knwu.nl 
Veldrijden@knwu.nl 
Bmx@knwu.nl 
Strandrace@knwu.nl 
Paracycling@knwu.nl 

Voor telefonische vragen kun je contact opnemen met: 
Henk van Beusekom  
06 537 910 44 

mailto:Wegsport@knwu.nl
mailto:Baansport@knwu.nl
mailto:Mountainbike@knwu.nl
mailto:Veldrijden@knwu.nl
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