
 

 

Coronamaatregelen bij de Dikke Banden Race: 

 

 

 

De centrale vraag is hoe we voorkomen dat er teveel mensen aanwezig zijn. 

• Ouders worden bij de inschrijving schriftelijk geïnformeerd dat er maar één ouder per 

kind aanwezig kan zijn. 

• In de plaatselijke krant wordt een artikel gepubliceerd waarin opgeroepen wordt om 

kinderen WEL  in te schrijven en om NIET te komen kijken met meer dan één ouder.  

• De huidige maatschappij brengt met zich mee dat er doorsnee genomen minimaal 
één van de ouders werkt overdag waardoor het risico op de aanwezigheid van twee 
ouders klein is. Voor ouderen, opa's en oma's, is er al maanden landelijk aandacht 
om voorzichtig te zijn met contacten. Een grote toeloop van ouderen is dan ook niet 
te verwachten. 

• De Dikke Banden Race’s worden buiten de schoolvakanties gehouden waardoor een 

toevallige toeristische toestroom niet of minimaal aanwezig zal zijn. 

• De omwonenden aan het parcours zijn zeer beperkt en deze worden per brief 

geïnformeerd. 

 

Hoeveel mensen verwachten we? 

• Maximaal 20 kinderen per wedstijd van ca. 10 minuten. 

• Maximaal 20 ouders per wedstrijd. 

• Ca. 20 vrijwilligers. 

• Ca. 20 toevallige voorbijgangers. 

• Dit is een totaal van 60 volwassenen. 

• Na de wedstrijd verzoeken wij vriendelijk doch dringend aan de mensen om naar huis 

te gaan en letterlijk ruimte te maken voor de volgende groep. Zelfs als hier geen 

gehoor aan wordt gegeven en er 40 ouders zijn is er nog ruim voldoende ruimte om 

1,5 meter afstand te houden. 

Toezichthouders: 

• Er zijn twee duidelijke herkenbare toezichthouders aanwezig welke aanwezigen 

wijzigen op de coronamaatregelen. 

Er zijn twee reservetoezichthouders aanwezig. (totaal dus 4) 

• Het gering aanwezige publiek wordt door de speaker en de toezichthouders 
aangesproken op het 1,5 meter afstand bewaren. 
Het parcours is 500 meter en heeft een open karakter. Er is ruim voldoende ruimte 
voor iedereen. (aan beide kanten van de weg, dus totaal zelfs 1000 meter)  Het risico 
van samenscholing nabij de start/finish wordt voorkomen door omroepen van de 
speaker in combinatie met toezichthouders welke bezoekers actief aanspreken. 

  



De algemene richtlijnen van het RIVM zijn van kracht: 

• Heb je klachten blijf thuis. 

• Houdt 1,5 meter afstand. (niet voor kinderen) 

• Was je handen. 

• Schud geen handen. 

• Hoest of nies in je ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

 

Coronabeleid: 

De onderstaande cursiefgedrukte tekst betreft tekst van het Kenniscentrum Kennis en Event 

van Sport Drenthe. Ons evenement is kleinschalig en heeft geen 250 bezoekers. Ouders van 

deelnemers worden met klem verzocht alleen of niet te komen. Kinderen geven zich vooraf 

op waardoor het aantal deelnemers inzichtelijk is.  

Vanaf 1 juli geldt er geen maximum aantal bezoekers meer als de organisator weet te 
voldoen aan: (dit was de situatie in September bij de Dikke Banden Race Zuidlaren) 

• Zitplaatsen voor iedere bezoeker 
• Reservering vooraf 
• Een gezondheidscheck van de bezoekers voorafgaand aan het evenement 
• Anderhalve meter afstand, die geldt overal tijdens het evenement 

Kan je hier niet aan voldoen dan geldt een maximum van 250 bezoekers. 

Ter volledigheid behandelen we onderstaand de hoofdstukken coronaplan van uw website: 

Profiel van het evenement. 

Kleinschalig breedtesport evenement voor basisschoolkinderen, minder dan 250 bezoekers. 

Parkoers van 500 meter met aan weerszijde van de weg en op de brink in het middendeel 

ruim voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. 

Lokale uitstraling. 

Doorstroming van bezoekers(ouders). Er wordt gestart in meerdere leeftijdscategorieën met 

voldoende tijd daartussen voor aankomende en vertrekkende deelnemers.  

Inrichting terrein 

Plattegrond zie bijlage. Afstand parkoers is circa 500 meter met in het midden een brink 

waardoor er ruim voldoende ruimte aanwezig is.  

Er is geen vaste in en uitgang aangezien het een openbaar terrein is. 

Er is geen vaste looproute, er is voldoende ruimte aanwezig om 1.5 meter afstand te 

houden. 

Uitgaande van een parkoers van 500 meter met 4 gelijke zeiden van 125 meter is de 

oppervlakte 125x125= 15625 vierkante meter. Er staat één gebouw waarvan de oppervlakte 

ten opzichte van de totale brink ons inziens verwaarloosd kan worden. 

Op- en afbouw. 

Er zijn geen toeleveranciers aanwezig. Plaatsen van dranghekken gebeurd met voldoende 

onderlinge afstand. 

Entree 

Nabij voorzieningen zoals de jurywagen en inschrijving is handgel aanwezig. 

Een gezondheidscheck is niet van toepassing ivm het maximaal aantal bezoekers van 250. 

Het maximale aantal bezoekers(ouders) is 250. Naar verwachting zijn niet meer dan 100 

volwassenen aanwezig. Waarborging vind plaats middels voorinschrijving van deelnemers. 

 



Informatie bezoekers: 

De bezoekers, veelal ouders, worden middels een brief geïnformeerd over de 

coronarichtlijnen. 

Het aantal aanwonenden is beperkt, zij worden middels een brief geïnformeerd over het 

evenement en de coronamaatregelen. 

Er is een omroepinstallatie aanwezig om de coronarichtlijnen te benadrukken. 

Horeca: 

Niet aanwezig. 

Sanitaire voorzieningen: 

Deze zijn niet aanwezig. De wedstrijdduur is circa 15 minuten waardoor er voor of na de 

wedstrijd gebruik kan worden gemaakt van het sanitair thuis. 

 

Contactpersoon en toezicht: 

Er wordt één coördinator gezondheid aangewezen.  

Telefoonlijst: 

Algemeen aanspreekpunt:   Koen Langenkamp 0654910349 

Coördinator gezondheid:  Aanwezig per Dikke Banden Race. 

Buurtsportcoach:   Aanwezig per Dikke Banden Race. 

Coördinator verkeersregelaars:  Aanwezig per Dikke Banden Race.  

Coördinator EHBO    Aanwezig per Dikke Banden Race. 

Monitoring en ontruiming: 

De omgeving is overzichtelijk, naar verwachting komen er niet meer dan 100 bezoekers. Dit 

wordt gewaarborgd middels voorinschrijving. 

Eventuele ontruiming vind plaats als blijkt dat het tocht te druk wordt. De wedstrijdjes worden 

dan afgelast. Verantwoordelijk zijn Koen Langenkamp en de nog aan te stellen Coördinator 

gezondheid. 

 

 

 


