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Wedstrijden organiseren in coronatijd 

  
Per 1 juli zijn de maatregelen rondom het coronavirus verder versoepeld. Zo mogen er ook weer 
wedstrijden worden georganiseerd. Als organisator is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en 
bepaalde maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit document is 
een aanvulling op de wielersportspecifieke adviezen en het algemene sportprotocol van NOC*NSF. De 
belangrijkste zaken voor organisatoren worden benoemd om wedstrijden te kunnen organiseren in 
coronatijd.  

Het organiseren van club- en trainingswedstrijden zijn toegestaan na toestemming van de gemeente en/of 
veiligheidsregio. Voor (inter)nationale wedstrijden moet een vergunning worden aangevraagd. Bij een 
aanvraag zal de gemeente aan de hand van het toetsingskader, dat later bekend wordt gemaakt, bekijken 
of het evenement veilig georganiseerd kan worden.   

Gezien de limieten voor publiek dat aanwezig mag zijn geldt het placeren van toeschouwers. Dat houdt in 
dat de toeschouwer een vaste stoel krijgt aangewezen. Ook is het mogelijk om afgebakende staanplaatsen 
te markeren. Op de website van NOC*NSF staat meer informatie over de aanwezigheid van publiek bij 
evenementen. Onder het kopje “handreiking crowdmanagement” staan de belangrijkste punten 
beschreven. 

 

 

Let op: voor dit protocol over het organiseren van wedstrijden in coronatijd geldt dat de lokale 
regelgeving altijd leidend is. 
 
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2020. 

 

  

https://www.knwu.nl/nieuws/wielersport-specifieke-adviezen
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen
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Protocol wedstrijden organiseren in coronatijd 
Algemene punten 

- Officiële wedstrijden zijn na toestemming van de gemeente en/of veiligheidsregio én met een 
vergunning toegestaan in de openbare buitenruimte; 

- Trainingswedstrijden op clubparcoursen zijn toegestaan na toestemming van de gemeente en/of 
veiligheidsregio; 

- De gemeente maakt afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Er kunnen daardoor 
verschillen tussen gemeenten (en verenigingen) ontstaan; 

- Voor iedereen: bij klachten blijf je thuis en laat je je testen; 
- Alle sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Neem bij twijfel contact op met de 

gemeente om afspraken te maken; 
- Zorg dat de maatregelen duidelijk gecommuniceerd worden met alle aanwezigen; 
- Help de aanwezigen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt; 
- Neem de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht: blijf thuis bij (milde) symptomen, als iemand 

binnen het gezin koorts heeft of positief getest is op het COVID-19 virus, was regelmatig je handen 
(minimaal 20 seconden), hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

- Voorzie je EHBO-kit van extra materialen als handschoentjes en desinfectiemiddelen. 
 
Extra maatregelen rondom het coronavirus 

- Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en 
sporters die moeten wachten op de sportactiviteit 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden; 

- Zorg voor bepaalde looproutes op de sportlocatie; 
- Stel een coronaverantwoordelijke aan die het aanspreekpunt is voor de locatie en gemeente; 
- Stel corona-coördinatoren aan waarbij er altijd één herkenbaar aanwezig is; 
- Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (water, zeep en papieren handdoekjes) en 

schoonmaakmiddelen voor materialen; 
- Zorg dat het aantal sporters en begeleiders niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit; 
- Indien bij een sporter, begeleider, toeschouwer Covid-19 wordt vastgesteld zijn er richtlijnen vanuit 

de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet dan bron- en contactonderzoek. 
- Zorg dat je aanwezigheidsgegevens zoals naam, telefoonnummer en mailadres kunt overleggen 

voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te 
bewaren; 

- Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
- Zorg ervoor dat materialen en attributen zo min mogelijk gedeeld worden; 

 
1,5 meter regel toegelicht 

- Sporten kan zonder 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Ben je 18 jaar of ouder? Houd dan voor 
én na de sportactiviteit wel 1,5 meter afstand tot anderen; 

- Voor en na de sportactiviteit houden personen van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand tot elkaar; 
- Buiten de normale sportgerelateerde contactmomenten tijdens de sportactiviteit hebben personen 

van 18 jaar of ouder geen fysiek contact; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contactonderzoek
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- Ook in kleedkamers en douches van de sportaccommodatie houden personen van 18 jaar en ouder 
1,5 meter afstand tot elkaar;  

 

Aanwezigheid van toeschouwers 

- Wedstrijden en evenementen zijn binnen en buiten toegestaan. De aanwezige toeschouwers van 
18 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar; 

- Houd het aantrekken van publiek beperkt; 
- Voor toeschouwers gelden maximum aantallen. Houd er rekening mee dat wanneer sporters, 

officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd of taken, zij tellen als publiek. Tenzij 
ze de locatie verlaten; 

- Voor binnen geldt het maximum aantal van 100 toeschouwers die aanwezig mogen zijn zonder 
reservering en gezondheidscheck, wel placeren vanaf het moment dat de accommodatie geopend 
is. Wanneer je meer dan 100 toeschouwers verwacht op piekmomenten registreer je de 
aanwezigen. Ook is de gezondheidscheck dan verplicht; 

- Voor buiten geldt het maximum aantal van 250 toeschouwers die aanwezig mogen zijn zonder 
reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Wanneer je meer dan 250 toeschouwers 
verwacht op piekmomenten registreer je de aanwezigen. Ook is dan de gezondheidscheck 
verplicht, met placering vanaf het moment dat de accommodatie geopend is.  

- Wanneer er sprake is van meerdere groepen toeschouwers houd je deze groepen gescheiden en 
vermeng deze niet met elkaar; 
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