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INLEIDING 

COVID-19 heeft onze sector zwaar getroffen. Tot 1 september 2020 zijn alle 

fietstoertochten afgelast. We proberen als Central Events in dit document (wat continu 

wordt aangepast) aan te geven hoe we vanaf 1 september 2020 een COVID-proof 

fietstoertocht zouden kunnen organiseren.  

We baseren ons hierbij op de richtlijnen van de WHO en volgen de adviezen op zoals deze 

door NOC*NSF zijn opgesteld. Deze zijn door de NTFU en KNWU vertaald in een 

specifieke richtlijnen voor de wielersport waarbij het protocol Verantwoord Sporten 

uitgangspunt is.  

Wij hebben ervoor gekozen om een aangepast protocol op te zetten om goed voorbereid te 

zijn op het organiseren van toertochten tijdens de Coronacrisis. Iedereen zal zich moeten 

aanpassen aan “het nieuwe normaal”, zo ook de (sport)evenementenbranche. 

Iedere (sport)evenement is anders en heeft een andere aanpak nodig. Door middel van dit 

document willen wij laten zien dat wij het organiseren van een vrije toertocht mogelijk 

achten mits er voldoende, passende maatregelen worden genomen. Wij zullen in 2020 

geen pelotonstochten organiseren. 

In dit protocol ligt de focus op het beperken van het aantal mensen op een bepaalde locatie 

én het hanteren van een gepaste afstand (minimaal 1,5 meter). De verschillende 

hoofdstukken beschrijven welke maatregelen wij willen treffen voor de toertochten en hoe 

wij deze maatregelen denken uit te kunnen voeren. 
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1. INDIVIDUELE VERANTWOORELIJKHEID 

Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om het evenement zo veilig als mogelijk te 

maken, maar uiteraard is het hierbij belangrijk dat deelnemers ook hun eigen 

verantwoordelijkheid nemen. Om het risico op verspreiding van het Coronavirus te 

minimaliseren vragen wij onze deelnemers de volgende adviezen in acht te nemen: 

• Neem minimaal 1,5 meter afstand van anderen; 

• Was regelmatig je handen met warm water en zeep of met handreinigingsmiddel  

(minstens 65% alcohol); 

• Hoest en/of nies altijd in de binnenkant van je ellenboog; 

• Vermijd fysieke begroetingen zoals het schudden van handen en omhelzingen; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

Deelnemers met verkoudheidsklachten, griepklachten en/of koorts, dienen thuis te blijven. 

Zij kunnen in dat geval telefonisch of online contact met ons opnemen om te melden dat zij 

niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. symptomen van Corona. 
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2. WHO RISK ASSESSEMENT  

Additional risk of COVID-19 to the 

mass gathering sporting event 

Yes (1)/No (0) Score 

Will the event be held in a country 
that has documented active local 

transmission of COVID-19 
(community spread)? 

1 1 

Will the event be held in multiple 

venues/cities/countries? 
0 0 

Will the event include international 

participants (athletes and spectators) 
from countries that have 

documented active local 
transmission of COVID-19 
(community spread)? 

0 0 

Will the event include a significant 
number of participants (athletes or 

spectators) at higher risk of severe 
COVID-19 disease (e.g., people over 

65 years of age or people with 
underlying health conditions)? 

1 1 

Will the event include sports that are 

considered at higher risk of spread 
for COVID-19 (eg, contact sports)? 

0 0 

Will the event be held indoors? 0 0 

Total COVID-19 risk score   2 

 

De toertochten die wij organiseren zijn in feite geen massa sportevenementen. Het 

evenement duurt namelijk slechts een aantal uren en een max. aantal deelnemers van 100 

of 250 (afhankelijk van de situatie op dat moment) dat op een bepaalde plaats samen is, is 

eenvoudig te verwezenlijken door de maatregelen die later in dit document worden 

toegelicht. 

Uit het WHO risk assessment voor massa sportevenementen komt naar voren dat wij zelfs 

als massa event zijnde een COVID-19 risico van 2 (moderate risk) hebben met onze 

toertochten. Door voldoende maatregelen te nemen kunnen we het risico verkleinen naar 

een COVID-19 risico van 1 (low risk). 
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3. MAATREGELEN DEELNEMERS 

Uitgangspunt zijn de wielerspecifieke richtlijnen opgesteld door de NTFU gebaseerd op het 

protocol Verantwoord Sporten:  

• Deelnemers fietsen maximaal met vier personen in een groep waarbij we 

aanbevelen dat je dit nog beter met z’n tweeën kunt doen.  Deze personen dienen 

dan uiteraard wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden en van overige 

verkeersdeelnemers. Fiets met je samen met personen uit hetzelfde huishouden 

(partner, kinderen) dan geldt de 1,5 meter afstandsbeperking ten opzichte van elkaar 

niet. 

 

• Deelnemers zijn verantwoordelijk om voldoende afstand, 3 meter = ca. 2 fietsen, van 

degenen voor zich te houden. Bij inhaalacties dient ook de gewenste afstand 

gehanteerd te worden. Is dit op een bepaald stuk van de route niet mogelijk, dan blijf 

je even achter je voorganger fietsen. 

 

• Deelnemers worden gevraagd om maximaal 10 minuten voor de start aanwezig te 

zijn om groepsvorming te voorkomen. 

 

• Deelnemers worden gevraagd om na de finish niet te blijven hangen. 

 

• De deelnemers worden geadviseerd om bij de start, bij de verzorgingsposten  en 

finish de handen te wassen/te desinfecteren d.m.v. aanwezige 

handreinigingsmiddelen en watervoorzieningen. 

 

• Het delen van materiaal (met name bidons/waterflessen) is niet toegestaan. 

 

• Toeschouwers zijn niet welkom voor, tijdens en na de toertochten. Wij kunnen hun 

veiligheid en gezondheid namelijk niet waarborgen. Daarnaast proberen we het 

aantal mensen op één locatie te beperken tot een minimum. 

 

• Alle deelnemers worden op voorhand bericht over de protocollen en 

preventiemaatregelen. 

 

• Indien een deelnemer zich niet houden aan de gecommuniceerde maatregelen, dan 

zal het daarvoor aangewezen personeel de deelnemer verzoeken het 

terrein/evenement te verlaten. 

 

• De organisatie zal streng controleren op het wielergedrag van de deelnemers en 

deelnemers aanspreken op hun gedrag en indien nodig uitsluiten van de toertocht. 
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4. MAATREGELEN PERSONEEL 

• Personeel en vrijwilligers die in contact komen met sporters en/of andere 

vrijwilligers m.u.v. eigen partner, dragen te allen tijde rubberen handschoenen en 

een mondkapje. Denk hierbij aan verzorgingspost, incheckbalie, uitpijlen van de 

route, etc. 

• Het uitpijlen van de routes zal uitsluiten door partners of 2 mensen uit hetzelfde 

huishouden worden gedaan. Indien dit niet mogelijk is, zullen de routes op de 

fiets per tweetal worden uitgezet zodat voldoende afstand gehouden kan worden. 

Deze richtlijnen gelden ook voor het controleren van de route en het ophalen van 

de pijlen en overige borden. 
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5. MAATREGELEN VERZORGINGSPOSTEN 

 

 

• De verzorgingsposten worden zeer ruim opgezet en bestaan uit marktkramen met 

voedingswaren, mobiele toiletten, plaspalen en een fietsenstalling. 

• Bij aankomst op een verzorgingspost worden deelnemers door een verkeersregelaars 

geleid naar de parkeerplaats voor de fietsen. De dranghekken dienen als fietsenstalling 

en staan minimaal vier meter uit elkaar. 

• Er worden hekken geplaatst om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken. Er worden 

markeringen aangebracht om de 1,5 meter. Deelnemers lopen door de hekken naar de 

marktkramen om etenswaren en drinken te pakken. Sportdrank en water wordt als volgt 

verzorgd: deelnemers zetten hun bidon neer op een tafel. Vrijwilliger organisatie met 

handschoenen aan vult de bidon en zet hem neer voor de deelnemer. 

• Deelnemers dienen eerst de handen te desinfecteren/te wassen voordat zij gebruik 

maken van de drinkwatervoorziening en de marktkramen. 

• Er staat een tafel met vloeibare zeep, ontsmettingsmiddel en keukenrollen bij de 

mobiele toiletten en de plaspalen. Dit staat ook in de mobiele toiletten. Deelnemers 

wordt verzocht zelf de wc bril van het mobiele toilet te reinigen na gebruik. 

• Er is personeel aanwezig dat ervoor zorgt dat de deelnemers zich houden aan de 

maatregelen die er zijn genomen. 
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6. MAATREGELEN ROUTE 

• De routes zijn allemaal zogeheten vrije toertochten: Er is geen tijdswaarneming en 

deelnemers dienen zich aan de verkeersregels te houden. De routes zijn uitgepijld met 

pijlborden en beschikbaar als GPX-bestand. De routes worden verder ondersteund met 

diverse waarschuwingsborden om de veiligheid te vergroten. 

• Er worden zoveel mogelijk brede paden/wegen in de route opgenomen. 

Vanzelfsprekend worden er zoveel mogelijk smalle en paden/wegen geschrapt uit de 

route. Bij de paden/wegen die niet uit de route gehaald kunnen worden, zullen borden 

worden geplaatst met ‘niet inhalen’.Ook mijden we (vooral in de middag) populaire 

drukke routes.  

• Het aantal stoplichten, kruisingen, etc. wordt beperkt zodat de fietsers niet op een 

bepaald punt in de route toch nog samen komen. 

• Er wordt door de organisatie gecontroleerd op de route of deelnemers zich aan de 

eerder genoemde richtlijnen van de NTFU houden. 

• De routes zullen zo snel mogelijk worden gesplitst om de druk zo laag mogelijk op de 

route te houden. 
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7. MAATREGELEN START-FINISH 

 
 

• Deelnemers ontvangen een starttijd. De starttijden worden op voorhand aan de 

deelnemers gecommuniceerd en zij worden verzocht om max. 10 minuten voor de start 

aanwezig te zijn op het terrein. 

• De starttijden worden verruimd. Het is nu mogelijk om langer te starten (07.00 – 12.00 

uur). Hierdoor verlagen we de druk bij de start en bij terugkomst. Per minuut starten er 

maximaal vier deelnemers. Dit betekent een maximale startcapaciteit per uur van 240 

deelnemers oftewel voor de totale toertocht 1200 deelnemers. 

• Alle benodigde spullen voor deelnemers worden thuisgestuurd of kunnen door late 

inschrijvers zelf worden afgehaald.  

• Er wordt d.m.v. dranghekken eenrichtingsverkeer gecreëerd bij aankomst op het start-

finish terrein. Er worden markeringen aangebracht om de 1,5 meter. Om de 

doorstroming en afstand te bewaken wordt hierop toegezien door verkeersregelaars. 

• Er is geen massage na afloop mogelijk. 

• Er is een fietsenstalling aanwezig, maar niet bewaakt. 

• Sociale activiteiten zoals de pastaparty, bedrijvenborrel en de groepsfoto na de vrije 

toertocht zullen worden geschrapt uit het programma om het aantal mensen die bij 

elkaar komt te beperken tot een minimum conform de COVID-richtlijnen. 

• In overleg met de cateraar zal er conform de COVID-richtlijnen beperkt terrascapaciteit 

beschikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van bierbanken waarop maximaal vier 

mensen mogen plaatsnemen. De plaatsen zullen op de bierbank gemarkeerd worden en 

een medewerker van de organisatie zal erop toezien dat dit wordt nageleefd. 
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• Voor aanvang van de tocht dienen deelnemers hun handen te wassen met water en 

zeep of te ontsmetten met handreinigingsmiddel op basis van alcohol (minimaal 65%). 

De organisatie stelt vlak voor de start hier een tafel met toebehoren voor op. 

• Er staat een tafel met vloeibare zeep, ontsmettingsmiddel en keukenrollen bij de 

mobiele toiletten en de plaspalen. Deelnemers wordt verzocht zelf de wc-bril van het 

mobiele toilet te reinigen na gebruik met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. 

• Er zijn twee medewerkers speciaal toegewezen om toezicht op het aantal deelnemers 

op de start-finishlocatie te houden. Als dit boven het maximaal toegestane aantal dreigt 

te komen dan zullen ze deelnemers doorverwijzen naar huis/auto/parkeerplaats. 
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SAMENVATTING 

De wielertoertochten van Central Events zijn geen massa-evenementen en hebben een 

regionaal karakter. De toertochten duren slechts een aantal uren en de deelnemers kunnen 

gespreid starten, fietsen en finishen. Door extra maatregelen te nemen zoals het invoeren 

van starttijden, eenrichtingsverkeer bij verzorgingsposten en het aanpassen van de route, 

kan zowel de 1,5 meter afstand worden gehanteerd als de beperking van het aantal 

deelnemers op een bepaalde locatie. Het risico op verspreiding van het Coronavirus wordt 

hierdoor erg laag en daarom achten wij het organiseren van een wielertoertocht na 1 

september 2020 verantwoord. 

 

© Central Events, 2020. Alle rechten voorbehouden. 


