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Wielersport specifieke aanvulling op algemeen 
sportprotocol NOC*NSF 

  
Per 1 juli zijn de maatregelen rondom het coronavirus verder versoepeld. Om te zorgen dat er veilig 
gesport kan worden heeft NOC*NSF het protocol ‘Verantwoord sporten’ opgesteld. De KNWU heeft op 
basis van dit protocol een wielersportspecifiek advies samengesteld.  

Hoewel de sport meer ruimte krijgt zijn de volgende algemene regels nog steeds van kracht: 

- Blijf thuis bij klachten en laat je dan zo snel mogelijk testen; 
- Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen voor én na de sportactiviteit; 
- Was vaak je handen; 

 

De KNWU roept verenigingen, leden en andere wielerliefhebbers op om zich te houden aan het protocol 
van NOC*NSF. De wielersportspecifieke adviezen zijn ter aanvulling van dit protocol. Op de website van 
NOC*NSF kun je naast het protocol ook posters en informatie met richtlijnen vinden voor bestuurders, 
trainers, ouders en sporters. Op de website van de Rijksoverheid staan antwoorden op veelgestelde vragen 
over het coronavirus en sport.  

Het is vanaf 1 juli mogelijk om met groepen in de openbare buitenruimte te trainen. Houd wel voldoende 
afstand tot weggebruikers die niet in jouw trainingsgroep zitten. Stem de groepsgrootte dus af op de 
openbare buitenruimte waar je op dat moment gebruikt van kunt maken.  

Let op: voor alle adviezen geldt dat de lokale noodverordening altijd leidend is. 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2020. 

 

  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
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Wielersport specifieke adviezen 
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; 

- 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; 

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

 

Voor fietsers en mountainbikers 
- Te allen tijde geldt dat we een beroep doen op het gezond verstand van onze sporters; 
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen; 
- Wanneer een huisgenoot of nauw contact positief is getest op Covid-19 blijf je thuis; 
- Houd 1,5 meter afstand tot medegebruikers van de openbare buitenruimte;  
- Houd voor en na de sportactiviteit 1,5 meter afstand tot anderen, ook van andere leden van je 

trainings- of wedstrijdgroep; 
- Voor mountainbikers geldt ook: houd rekening met snellere en langzamere fietsers op de 

singletracks; 
- Zorg dat je buiten de normale sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt met 

anderen; 
- Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel naar 

de sportlocatie gaat; 
- Volg altijd de aanwijzingen en instructies (zoals looproutes) van de club en/of organisatie; 
- Blijf bij je eigen trainingsgroep, zeker wanneer er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie 

actief zijn; 
- Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal 
- Voorkom geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 

 

Voor bestuurders 
- Alle sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Neem bij twijfel contact op met de 

gemeente om afspraken te maken; 
- Stel voor de sportlocatie of trainingen in de openbare buitenruimte een verantwoordelijke aan die 

het aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente; 
- Stel corona-coördinatoren aan waarbij er altijd één herkenbaar aanwezig is, ook tijdens 

groepstrainingen in de openbare buitenruimte; 
- Kleedkamers en douches van de sportaccommodatie kunnen opengesteld worden. Voor 18 jaar en 

ouder geldt dat men 1,5 meter afstand moet houden; 
- Zorg dat de voorgenomen maatregelen duidelijk gecommuniceerd worden met trainers, leden en 

ouders. Lees meer over deze maatregelen in het Sportprotocol. 
- Instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier trainingen 

kunnen geven.  

http://www.nocnsf.nl/sportprotocol
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- Wedstrijden en evenementen zijn binnen en buiten toegestaan. De aanwezige toeschouwers 
moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar; 

- Zorg voor bepaalde looproutes voor de aanwezigen; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 

- Kijk hier voor meer informatie over het organiseren van wedstrijden in coronatijd. 
 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 
- Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen 
- Wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high fives;  
- Vanaf 18 jaar houd je 1,5 meter afstand voor én na de sportactiviteit; 
- Zorg ervoor dat sporters buiten de normale sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebben; 
- Zorg ervoor dat het aantal sporters en begeleiders niet meer dan noodzakelijk is; 
- Zorg ervoor dat materialen en attributen zo min mogelijk gedeeld worden; 
- Desinfecteer leenfietsen en -helmen na elke training bij de contactpunten; 
- Trainingsmateriaal zoals pionnen worden alleen door de trainer aangeraakt; 
- Communiceer de afspraken met je leden en zie erop toe dat deze nageleefd worden; 
- Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt; 
- Let op: de lokale noodverordening is altijd leidend. 

 

Veiligheid en hygiëne 
- 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 elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

- Douches en toiletten zijn geopend. Houd 1,5 meter afstand tot anderen; 
- Ben je 18 jaar of ouder? Houd voor en na de sportactiviteit 1,5 meter afstand tot anderen; 
- Laat de leden bij voorkeur gebruik maken van eigen materialen (fiets, bidon en helm). Mochten 

jullie gebruik maken van leenfietsen en trainingsattributen zorg er dan voor dat deze voor én na de 
training grondig gedesinfecteerd worden.  

- Voorzie je EHBO-kit van extra materialen als handschoentjes en desinfectiemiddelen. 
 

Sporten in het buitenland 
Voor deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om 
andere redenen zoals vakantie of werk. Er is geen algemeen advies over de deelname aan een 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-contactonderzoek
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evenement in het buitenland aangezien dat afhangt van de specifieke en actuele situatie. Voor sporten 
in het buitenland gelden de volgende adviezen.  

- Volg de berichtgeving van de organisator en de internationale sportorganisatie nauwgezet. 
- Volg de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land en regio 

goed op. Lees daarvoor ook het reisadvies van het Ministerie. 
- Lees en volg de adviezen op de website van NOC*NSF rondom deelname aan sportevenementen in 

het buitenland.  
Je kunt in het kenniscentrum per discipline de richtlijnen voor deelname aan buitenlandse wedstrijden en 
trainingskampen in coronatijd bekijken. Ook kun je daar de toestemmingsbrief downloaden.  
 
Let op: als kanttekening bij de toestemmingsbrief wordt beschreven dat de renner/begeleider zelf de 
regels van het desbetreffende land en de landen waar je doorheen reist dient te checken.  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen?utm_campaign=buza-wijsopreis-01-2020&utm_medium=search&utm_source=google&utm_content=ros-search-alg&utm_term=text-multi-device-cpc-performance
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-deelname-aan-sportevenementen-in-het-buitenland
https://www.knwu.nl/kenniscentrum/renner/buitenland-toestemming
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