
Districtwedstrijd Putten
Zaterdag 5 september 2020



We mogen gelukkig weer wedstrijden 
organiseren! Maar er gelden wel extra 
maatregelen cf. de noodverordening VNOG per 
10 augustus 20201.

Algemene uitgangspunten

De wedstrijd wordt opgedeeld in twee blokken
08.30 – 12.00: rijders t/m klasse jongens 10/ meisjes 11 en 
Cruisers
13.00 – 16.30: rijders vanaf klasse jongens 11/ meisjes 12

Er is ruimte voor maximaal 250 rijders per blok. Naar 
verwachting zullen in beide blokken minder dan 150 rijders 
meedoen (hoogste aantal in seizoen 2019 per blok: 118 rijders).

Maximaal 1 ouder per gezin (m.u.v. medewerkers en 
deelnemers). We verwachten daarmee niet meer dan 150 
toeschouwers per blok. Medewerkers en rijders tellen niet mee. 
Deze wedstrijd valt zodoende binnen de 250 toeschouwers 
(genoemd in art. 2.1 lid 3 van de verordening).

1 dit protocol is opgesteld o.b.v. de verordening van 10 augustus 2020. Mocht onverhoopt de 
verordening aangescherpt worden, dan zullen we de inhoud herzien dan wel de wedstrijd 
afgelasten (afhankelijk van de aard van de aanscherpingen). 



Organisatie

De volgende maatregelen worden genomen in navolging op de 
verorderning:
1. gezondheid verificatie wordt uitgevoerd door de 

clubvertegenwoordigers
2. de wedstrijdinschrijving geldt als reservering voorafgaand 

aan de wedstrijd. Dag-inschrijvingen zijn mogelijk zo lang het 
maximum van 250 deelnemers per blok niet is 
overschreden. Vol = vol.

3. de deelnemende clubs worden over het terrein verdeeld 
(placering). Hier mogen de tenten geplaatst worden.

4. toezicht verloopt via de clubvertegenwoordigers (8) en 
corona-coördinator (1): 9 toezichthouders op ca. 150 man

De kantine is gesloten en biedt alleen doorgang voor 
medewerkers en de damestoiletten (voor de heren wordt een 
mobiele toilet geplaatst).

Verkoop van eten en drinken vindt buiten plaats. Hiervoor 
worden tafels geplaatst voor de kantine. Het assortiment zal 
minder zijn om drukte voor de tafels te voorkomen. Geef elkaar 
de ruimte!

Er worden desinfectiemateriaal aangeboden op de 
verkooptafels en ingangen.

Corona-coördinator: Wilma Looijen (bestuurslid FCC Putten) 
06-39347004



Richtlijnen voor deelnemende clubs/ 
clubvertegenwoordigers

Voor elk blok dient een clubvertegenwoordiger aanwezig te zijn. 
Geef de naam en telefoonnummer door aan de organisatie 
(specifiek de corona-coördinator) en trek een hesje aan, zodat je 
herkenbaar bent voor de corona-coördinator.

Doe vooraf aan de wedstrijd een gezondheidscheck bij alle 
aanwezigen, door hen te vragen of ze gezondheidsklachten 
hebben. Verzoek de persoon in kwestie het terrein te verlaten, 
indien er sprake is van gezondheidsklachten die gerelateerd 
kunnen worden aan COVID-19.

Zorg ervoor dat alle rijders voor 9.00 zijn ingeschreven! Door de 
wedstrijdinschrijving registreer je de deelnemers aan de 
wedstrijd. Zorg ervoor dat je alle ouders weet te benaderen 
voor een eventueel contactonderzoek achteraf.

Het terrein wordt opgedeeld in vakken, zodat elke club een 
eigen gebied heeft waar de tenten geplaats mogen worden (zie 
de placering op sheet 7). Blijf zo veel mogelijk  in deze vakken.

Spreek je eigen clubgenoten aan op het volgen van de 
richtlijnen en instructies. De club riskeert haar deel van een 
eventuele boete bij overtreding.



Richtlijnen voor deelnemers

Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van de training (dus op 
z’n vroegst 8.15 (blok 1) en 12.45 (blok 2)) op het terrein.

Blijf thuis als je gezondsheidsklachten hebt en laat je testen. Als 
je positief getest bent en/of als je een huisgenoot
of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt 
blijf dan ook thuis. 

Tijdens de wedstrijd hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. 
Voor deelnemers van 18 jaar en ouder geldt dat voorafgaand, 
tijdens de rustmomenten en na afloop van de rit wél 1,5 meter 
afstand tot elkaar gehouden moeten worden. 

Kom met helm op en handschoenen aan in het parc fermé. Raak 
elkaar niet aan en gebruik alleen je eigen spullen. 
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van 
de organisatie, corona-coördinator en clubvertegenwoordigers.

De wedstrijdlijsten worden niet opgehangen. Er wordt een 
uitdraai meegegeven aan de clubvertegenwoordigers (en, als 
alles goed werkt, gepubliceerd op facebook)

We verwachten dat je alle richtlijnen en instructies netjes volgt. 
Mocht dat niet zo zijn dan moeten we je helaas wegsturen en 
kan je niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

Verlaat het terrein direct na afloop/ na uitschakeling.



Richtlijnen voor toeschouwers/ ouders

Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt en/ of iemand uit je 
omgeving COVID-klachten heeft. 

Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, 
tenzij de personen een gezamenlijk huishouden vormen, het de 
afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft,  of personen in 
de leeftijd t/m 17 jaar onderling betreft. Het terrein is groot 
genoeg om de 1,5 meter afstand te houden. Je riskeert een 
persoonlijke boete bij controle.

Het is geen probleem om langs de lijn te kijken als je kind aan 
het fietsen is. Maak ruimte voor andere ouders, zodra de rit van 
je kind is afgelopen.

In het parc fermé en op de startheuvel is onvoldoende ruimte 
om 1,5 meter afstand te houden. Het is daarom voor ouders 
niet toegestaan om het parc fermé en de startheuvel te 
betreden.

Verlaat het terrein direct na afloop van de wedstrijd (na 
uitschakeling), zodat er ruimte ontstaat voor de volgende groep.



Placering

Club 1, 2, 3 en 4 betreden en verlaten het terrein via de zij-
ingang (bij onze buurman):
1. Apeldoorn
2. Doetinchem
3. Kampen
4. Kootwijkerbroek
Deze clubs kunnen ‘langs de lijn’  de rit van eigen kind volgen.

Club 5, 6, 7 en 8 betreden en verlaten het terrein via de 
hoofdingang:
5. Lichtenvoorde
6. Nijkerk
7. Nunspeet
8. Putten

Voor de EHBO is het noodzakelijk binnen de 1,5 meter van de 
rijders te komen. In de EHBO-ruimte worden desinfecterende 
middelen aangeboden.

Voor het jury-hok (raamzijde, kantine kant) zal een tafel 
geplaatst worden voor de (dag)inschrijvingen (voor de 
clubvertegenwoordigers), zodat er geen drukte ontstaat in het 
jury-hok.

Hoofdingang

Zij-ingang



Planning

Deadline voorinschrijvingen (via clubvertegenwoordiger): vrijdag 
28 augustus 2020. Dit is 5 dagen eerder dan normaal, zodat één 
week vooraf aan de wedstrijd duidelijk is of het maximum van 
250 rijders overschreden wordt of niet. De inschrijflijst wordt 
uiterlijk maandag 24 augustus per mail gedeeld. 

Vrije training: donderdag 3 september 2020. Rijders blok 1: 
18.30 t/m 19.30; Rijders blok 2: 19.45 t/m 20.45.
Kosten bedragen €2,50,- per rijder.

Wedstrijddag zaterdag 5 september 2020:
Blok 1 Vrije training: 8.30 – 9.30

Sluiting inschrijvingen: 9.00
Wedstrijd: 9.30 – 12.00

Ca. 30 min per manche, verwacht aantal ritten per manche: 20. 
Een rit start zodra de vorige is geëindigd

Blok 2: Vrije training: 13.00 – 14.00
Sluiting inschrijvingen: 13.30
Wedstrijd: 14.00 – 16.30

Ca. 30 min per manche, verwacht aantal ritten per manche: 20. 
Een rit start zodra de vorige is geëindigd.

Let op: vanwege de opdeling in twee blokken is er minder rust 
tussen de manches voor een rijder. 
Verlaat het terrein direct na afloop/ na uitschakeling, om 
opstoppingen te voorkomen!


