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Deze KNWU "Routekaart herstart wielerwedstrijden" is een met NOC*NSF besproken document en geeft 
overheden, gemeenten en veiligheidsregio's richting om vergunningaanvragen voor wielerwedstrijden 
te kunnen beoordelen. Organisatoren kunnen aan dit document geen rechten ontlenen.
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Aanleiding

Op dit moment, medio maart, zit Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Komende periode hebben we 
te maken met beperkende maatregelen. Wielersport is er voor jong en oud en op allerlei niveaus. Van 
ontspannen alleen in de eigen omgeving trainen, met de club op de wielerbaan rijden, deelnemen aan 
een wielerwedstrijd in de buurt of koersen op internationaal niveau.

Deze ‘Routekaart wielerwedstrijden’ geeft overheden, gemeenten en veiligheidsregio’s richting om de 
vergunningaanvragen voor wielerwedstrijden te kunnen beoordelen. In dit document staat voor elke 
fase beschreven welk soort wedstrijden, voor welk niveau wel (en met welke maatregelen) of niet is 
toegestaan. Het betreft hier alleen de discipline wielerwedstrijden op de weg. Voor de overige disciplines 
zal, vanwege het andere karakter, een separaat document uitgewerkt worden 

Per fase staan de maatregelen beschreven die organisatoren moeten treffen om wielerwedstrijden 
mogelijk te maken. Maatregelen worden door de Corona-coördinator van de KNWU vooraf en tijdens het 
evenement gecontroleerd. 

Hierbij is, buiten het peloton wielrenners, invulling gegeven aan het waarborgen van de 1,5 meter 
afstand en zijn factoren als beheersbaarheid, handhaafbaarheid en het voorkomen van druk op het 
(openbaar) vervoer en de gezondheidszorg zorgvuldig mee gewogen.

Deze Routekaart geeft zowel de wielersport als vergunningverleners duidelijkheid welk type wedstrij-
den in welke fase wel of niet mogelijk zijn en is een zelfstandig document op zich. Als verdieping en 
handreiking naar organisatoren, vergunningverleners en veiligheidsregio’s is daar achterliggend een 
wegwijzer uitgewerkt. Hierin worden meer gedetailleerde vragen beantwoord die betrekking hebben op 
de praktische uitvoering en naleving van alle maatregelen. 
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Motivatie en onderbouwing

Type parcoursen 
Wielerwedstrijden op de weg zijn er in verschillende vormen, de verschillen zitten in de 
vorm waarbij ze zich op de openbare weg of op een (semi) afgesloten circuit afspelen.

Klassiekers

Wedstrijden worden op de openbare weg verreden. Van plaats naar plaats of met start en finish in 
dezelfde plaats, maar met een grote lus door de regio. De wedstrijdenafstanden hiervan kunnen 
variëren van 100 tot 240 km. Voor deze wedstrijden heeft de organisator een vergunning van de start- 
en finishgemeente nodig. Ook zijn verklaringen van geen bezwaar van de doorkomstgemeenten, toe-
stemming van de provincie voor het gebruik van provinciale wegen, toestemming van Rijkswaterstaat 
voor het gebruik van beweegbare bruggen en goedkeuring van verschillende veiligheidsdiensten zoals 
politie en brandweer noodzakelijk.

Omlopen

Wedstrijden op een afgesloten omloop. Een ronde tussen de 5 en 25 km die meerdere keren wordt 
gereden. Vaak met start/finish in een dorp of plaats en het parcours in een verkeersluwe omgeving.

Etappekoersen

Wedstrijden die bestaan uit meerdere dagen in verschillende regio’s. Een mix tussen van klassiekers 
en omlopen.

Criteriums

Wedstrijden in een plaats of dorp op een rondje van 1 tot 5 km. Vaak in het centrum van een plaats, 
dorp of wijk. Er is in de afgelopen periode ook met succes geëxperimenteerd met criteriums buiten een 
stad of dorp (bijvoorbeeld in Goor).

Wedstrijden op een afgesloten circuit

Vaak heeft het afgesloten clubparcours een eigen clubgebouw (kantine, kleedgelegenheid met 
douches en bijbehorende parkeerfaciliteiten). Veel verenigingen in Nederland beschikken over een 
afgesloten wielerbaan met eigen accommodatie. 
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Niveaus wedstrijdaanbod

Profs

Beroepsrenners mannen of vrouwen. UCI van stad tot stad wedstrijden, omlopen of etappewedstrijden.

Amateurs (elite zonder contract en beloften)

Topcompetitie, clubcompetitie, U23 series, vrije wedstrijden.

U19

Nieuwelingen jongens en meisjes (15 en 16 jaar), junioren jongens en meisjes (17 en 18 jaar).

Jeugd 8 tot 14 jaar

Jeugdcategorieën 1 t/m 7.

Soorten wedstrijden

Internationaal

Deelname wereldwijd.

Nationaal

Deelname uit Nederland.

Regionaal

Deelname uit 1 van de 8 districten (Limburg, Midden, Noord , Noord-Holland, Oost, Zuid-Holland, Zuid-
Oost en Zuid-West).

Interclub

Deelname uit de betreffende provincie. 
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Publiek
Toestroom van publiek bij wielerwedstrijden is er vooral bij start, finish, huldiging en de 
parking van de teams. Wedstrijden in Nederland zijn in staat om bij start, finish, 
huldiging en parking teams maatregelen te nemen om de 1,5 meter afstand te garande-
ren. Met passende maatregelen zijn deze locaties ook vrij van publiek te maken. Het Ne-
derlands kampioenschap in Drenthe (Courage Events) en het EK veldrijden in Rosmalen 
(Libema) zijn succesvolle voorbeelden gebleken van grote evenementen die met de juiste 
maatregelen verantwoord kunnen plaatsvinden. In deze routekaart en bij de spelregels / 
maatregelen staat nauwkeurig omschreven in welke fase welke maatregelen genomen 
dienen te worden om wedstrijden verantwoord door te kunnen laten gaan.

Op 95% van een parcours van een wielerwedstrijd staan alleen aanwonenden op hun eigen 
erf of inwoners van een dorp waar doorheen gereden wordt, te kijken. Dit gaat om 
beheersbare aantallen waar de 1,5 meter afstand niet in het geding komt, gelijkwaardig 
aan een winkelstraat of een doorstroomlocatie. Met het in acht nemen van de genoemde 
maatregelen kunnen wielerwedstrijden zonder gevaar voor de volksgezondheid plaatsvin-
den.

Publiek dat bij wielerwedstrijden komt kijken, is in te delen in de volgende categorieën:

Toestroom van publiek over het gehele parcours uit heel Nederland en daarbuiten.

Voorbeelden zijn de Amstel Gold Race en het Nederlands Kampioenschap.

Toestroom van publiek uit de directe regio waar het evenement plaatsvindt bij parking teams, 
ploegpresentatie, start, finish, huldiging. Aan het parcours staan alleen mensen uit de straten en 
dorpen waar het evenement fysiek plaatsvindt.

Voorbeelden zijn Binck Bank Tour, Olympia’s Tour, ZLM Tour, Ladies Tour, Healthy Ageing Tour en   
Volta Limburg Classic.

Beperkte toestroom van mensen uit de straten en dorpen waar het evenement plaatsvindt. 

Voorbeelden zijn wedstrijden in de topcompetitie, clubcompetitie en U23 series.

Alleen ouders en directe aanhang.

Bij wedstrijden voor U19 en jeugdwedstrijden 7 tot 14 jaar.

Op de volgende pagina wordt middels de Routekaart een schematisch overzicht gegeven 
van het al dan niet door kunnen gaan van een wedstrijd in relatie tot de type wedstrijden, 
de diverse categorieën renners en het Corona risiconiveau. 



5

K
LA

SS
IE

K
ER

S

Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lock down

Profs        A internationaal       A,B internationaal        A,B,C nationaal

Amateur        A nationaal       A,B nationaal

U19        A nationaal

Jeugd NVT NVT NVT NVT NVT

Routekaart wielerwedstrijden
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Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lock down

Profs       A internationaal       A,B internationaal       A,B,C internat.      A,B,C,D internat

Amateur       A nationaal       A,B nationaal  A,B,C regio.

U19       A nationaal       A,B regionaal      A,B,C int.club.

Jeugd           interclub NVT         NVT NVT
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N Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lock down

Profs       A internationaal      A, B,C internat.       A,B,C,D int.

Amateur       A internationaal       nationaal

U19       A internationaal

Jeugd NVT NVT NVT NVT NVT
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Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lock down

Profs       A,B internat. 

Amateur       A,B nationaal       

U19       A,B nationaal

Jeugd  A,B nationaal
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IT Waakzaam Zorgelijk Ernstig Zeer ernstig Lock down

Profs       A,B internat.      A,B,C internationaal      A,B,C internat.       A,B,C,D nat.

Amateur       A,B nationaal      A,B,C internationaal   A,B,C interclub

U19       A,B nationaal A,B,C regionaal  A,B,C interclub

Jeugd  A,B nationaal A,B,C regionaal A,B,C interclub

UCI wedstrijden op
afgesloten omlopen

Afgesloten omloop
zonder publiek
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Maatregelen

[A] 
Algemene richtlijnen RIVM

1. Was vaak je handen met water en zeep. Droog daarna je handen met een wegwerp-
handdoekje.

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

4. Schud geen handen.

5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Blijf thuis bij de volgende klachten
1. Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en wanneer je 

bij iemand verblijft die in quarantaine zit. 

2. Hoesten.

3. Benauwdheid.

4. Verhoging of koorts.

5. Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Blijf thuis als een huisgenoot positief test op Corona.
Faciliteer en leef de 1,5 meter afstand regel na.
Biedt in ruime mate desinfectiemogelijkheden aan bij: 

1. De toegang tot het terrein.

2. Sanitaire voorzieningen.

3. Vergaderingen.

4. De huldiging.

Zorg voor voldoende toiletvoorzieningen.
Zorg voor eigen medische voorzieningen.

Bij de jeugd bestaat dit uit eerste hulp dienstverlening. Bij van stad tot stad wedstrijden, 
omlopen en etappewedstrijden bestaat dit uit een ronde-arts, ambulance (bij UCI-wed-
strijden 2 ambulances) en meerdere EHBO’ers. Op deze wijze wordt druk op de zorg 
voorkomen.

Kleedkamers en douches dicht.
Wijs een eigen Corona coördinator aan.

De coördinator controleert en handhaaft de afgesproken maatregelen.

[B]
Alle aanwezigen zijn verplicht een mondmasker te dragen.
Beperkt publiek.

Aantallen worden vastgesteld door de betreffende veiligheidsregio.

Registratie van alle bezoekers
Bij een eventuele uitbraak kan zo makkelijker en sneller bron- en contactonderzoek 
worden gedaan.

Verplichte triage vragen voor alle aanwezigen
Zorg voor voldoende en gescheiden toiletvoorzieningen voor renners, jury/organisatie, media, 
publiek.
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Kantines en kleedkamers en douches dicht.
Vergaderingen met jury en ploegleiders dag voor de wedstrijd: digitaal.
Geen samenkomst van vrijwilligers en andere betrokkenen.

Briefing gebeurt digitaal en benodigd materiaal wordt thuis gebracht. 

Huldigingen: zonder ceremonie, podiumblokken op 1,5 meter afstand van elkaar
Corona coördinator: door de organisatie aan te wijzen

Controleert en handhaaft maatregelen.

Faciliteer en leef de 1,5 meter afstand regel na tussen teams en publiek
In alle situaties wordt voorkomen dat teams en publiek binnen 1,5 meter van elkaar 
kunnen komen. 

[C]
Geen publiek bij start, finish, parking teams en huldiging. Deze locaties worden afgesloten voor 
publiek. 

De organisatie maakt voor deze locaties een duidelijk logistiek plan welke als bijlage van 
de vergunningaanvraag dient te worden aangeleverd.

Pas het parcours aan.
Mijd steden en dorpen in de route en kies voor een parcours in een zeer landelijk en ver-
keersluw gebied.

Testen deelnemers, begeleiders en wedstrijdofficials die in aanraking met de teams komen voor 
de wedstrijd begint.

Alleen aanwezigheid met een aantoonbare negatieve test. 

Bubbels voor deelnemende teams, officials en media. 
Gescheiden locaties (parkings, toiletten en looppaden) voor drie groepen:

1. teams.

2. jury en organisatie.

3. media.

Geen verzorgingszones in de wedstrijd.
Verplichte acties richting aanwonenden van het parcours:

1. Twee weken voor het evenement alle aanwonenden bezoeken en informeren.

2. Een week voor het evenement huis aan huis flyeren bij aanwonenden en bij alle inwoners 
van de doorkomstplaatsen.

3. Geluidswagen voor de wedstrijd die met attendeert op 1,5 meter afstand.

4. Uitdelen van mondkapjes aan aanwezigen op het parcours die geen mondkapje dragen 
of bij zich hebben.

Weren van teams en of renners of begeleiders uit landen die als oranje en rood zijn aangemerkt.
De Corona coördinator en/of consul van het betreffende district controleert en handhaaft de afge-
sproken maatregelen.

[D]
UCI-wedstrijden zijn toegestaan op afgesloten omlopen en zonder publiek. 
Dagelijks (snel)testen van deelnemende teams, jury, organisatie en media.

[  ]
Geen wielerwedstrijden mogelijk. 




