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3e Nationale Kleeberg Cross 

Zaterdag 17 oktober 2020 
Organisatie: Stichting KCC 

Versie: 10-200101 – wijzigingen tov vorige versie: toeschouwers en genodigden 

Uitgangspunten Covid-19 protocol  Kleeberg cross, zaterdag 17 oktober 2020 t.b.v. renners, 

verzorgers, mecaniciens, vrijwilligers, pers,  

genodigden en publiek zijn niet welkom  

In dit protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de organisaties, deelnemers en 

bezoekers.  
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- PROGRAMMA DERDE NATIONALE KLEEBERG CROSS 

- Ophalen rugnummer          starttijd  categorie     duur 

08.25-09.20  10:15 Amateurs/Sportklasse   40 minuten 

09.25-10.20  11:15 Masters 40+    40 minuten 

10.25-11.20  12:15 Nieuwelingen jongens   30 minuten 

11.25-12.20  13:15 Junioren heren    40 minuten 

12.25-13.20  14:15 Dames elite/beloften/amateur/junior 40 minuten 

12.25-13.20  14:16 Nieuwelingen meisjes   30 minuten 

13.25-14.40  15:15 Elite/beloften heren   60 minuten 

- Per categorie worden maximaal zestig renners toegelaten 

- Verkennen parcours: 

08.30-10.05 uur 
11.00-11.10 uur 
12.00-12.10 uur 
12.55-13.10 uur 
14.00-14.10 uur 
15.00-15.10 uur 
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Dit document wordt eenmaal per week gecheckt met de laatste aanwijzingen van RIVM, KNWU en 

NOC*NSF. 

 

De regelingen gaan uit dat sportevenementen in de open lucht vanaf 29  september mogelijk zijn 

echter zonder  toeschouwers. Uiteraard wijzen wij op de gebruikelijke regels: 

1. Wie mogelijk corona-gerelateerde klachten heeft blijft thuis 

2. Anderhalve meter afstand houden 

3. Niesen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken 

4. Was de handen goed en veelvuldig, geen handen schudden 

5. Gezond verstand gebruiken 

6. Niet zingen/schreeuwen 

7. Maak jezelf bekend met de meest actuele regels 

Wie de eigen verantwoordelijkheid niet neemt wordt aangesproken en wordt bij niet nakomen van 

de aanwijzingen van de organisatie van het evenement verwijderd. Alleen zo kunnen we samen een 

veilig en sportief evenement waarborgen. De organisatie rekent op begrip en medewerking van 

iedereen die bij de wedstrijd betrokken is, renners, begeleiders, publiek, pers, gemeente, handhavers 

en alle anderen. 

- De verantwoordelijke organisator is de stichting Kleeberg Challenge 

- De cross vindt plaats op een duidelijk ingekaderd terrein: de sportvelden van Mechelen, het 

terrein rond de scouting en van Kindervakantiewerk en rond het hoofdgebouw van de 

Mechelerhof 

- Iedere renner mag maximaal twee begeleiders meenemen 

- Er zijn geen toeschouwers toegestaan 

- Uiteraard zijn er sanitaire en hygiëne voorzieningen 

- Er word enkel  gebruik wordt gemaakt van catering voor de aanwezige vrijwillgers 

- Het overgrote deel van de mensen op en rond het parcours valt niet onder een risicogroep voor 

corona 
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1 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

- Houd 1,5 meter afstand van anderen, met uitzondering van personen uit jouw huishouden en 

jongeren tot en met 12 jaar 

- Blijf thuis of ga direct naar huis  

 als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 

de 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Wie 24 uur geen klachten heeft mag weer 

sporten 

als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 

14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact 

-Iedereen die tot een risicogroep behoort / 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren en te 

bepalen of hij/zij zich in groepen in de openbare ruimte kan begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts 

 

- Overige hygiëneregels: 

 -Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 -Ga voordat je naar het evenement vertrekt, thuis naar het toilet 

 -Douche thuis en niet bij het evenement 

-Kom zo kort mogelijk voor de start naar de startlocatie en ga direct na de finish naar huis 

 -Was voorafgaand aan het evenement je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden 

 -Was de handen met zeep of desinfectie als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar 

veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld dranghekken); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de 

handen; na het snuiten van de neus 

-Vermijd het aanraken van je gezicht 

-Schud geen handen 

-Zingen of schreeuwen is niet toegestaan 
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2 Maatregelen voor organisatie 

 - Het protocol is opgemaakt met strikte inachtneming van regelingen van het RIVM, KNWU en 

NOC NSF en wordt verder afgestemd met de gemeente voor de vergunningaanvraag 

- Er is zoals gebruikelijk een goed uitgeruste mobiele EHBO-quad op het parcours aanwezig, met 

een aparte ruimte 

- Er is zoals gebruikelijk een goede communicatie (via portofoons en telefoons) tussen 

organisatie, jury en EHBO en evt. (medewerkers van of namens de) gemeente 

 - Vrijwilligers/medewerkers worden zoals gebruikelijk duidelijk geïnstrueerd over de wijze 

waarop ze op een verantwoorde en veilige manier het evenement mogelijk maken 

 - Deelnemers worden via de KCC-website en (sociale) media op de hoogte gebracht van dit 

protocol, en actuele aanvullingen/wijzigingen 

- Er wordt ook ter plaatse zoals gebruikelijk duidelijk gecommuniceerd over onder meer regels en 

crowdmanagement maatregelen (zoals looprichting) 

-  Er zijn  geen toeschouwers toegestaan  

3 Omgaan met Deelnemers 

 - Het aantal deelnemers per categorie wordt op basis van het parcours in overeenstemming met 

geldende regels en in overeenstemming met de gemeente vastgesteld 

 - Er wordt door de spreiding van de aanvangstijden van de diverse wedstrijden gezorgd voor een 

geleidelijk verloop om piekbelasting zoveel mogelijk te voorkomen 

 -  Deelnemers worden voor en tijdens het evenement op de getroffen maatregelen gewezen. Dit 

middels aankondiging op onze website, bij de inschrijving en middels de speaker op het parcours 

 - Medewerkers van of namens de organisatie worden ingezet om indien nodig het gedrag van de 

deelnemers bij te sturen. Houden renners/begeleiders/mecaniciens zich niet aan de 

maatregelen, dan dient de renner (m/v) in overleg met de jury-verantwoordelijke uit de 

wedstrijd gehaald te worden 

- Er wordt ten aanzien van internationale deelnemers rekening gehouden met de 

reisadviezen/geldende maatregelen van (de Nederlandse) buitenlandse zaken. Uit oranje/rode 

gebieden mag men niet deelnemen 

- De getroffen maatregelen worden tijdig gecommuniceerd middels onze website en aan de 

deelnemers kenbaar gemaakt bij de aanmelding (verwijzing naar de website) 
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4 Inschrijving 

-Er is alleen digitale (voor)inschrijving mogelijk. Tot 8 dagen voor het evenement kan dat via de 

KNWU-site en tot 5 dagen voor het evenement kan dat via het wedstrijdsecretariaat, Guido 

Delnoije, Guido_Delnoije@hotmail.com. Hierna is inschrijven niet meer mogelijk. 

-Gegevens van de renners worden minimaal veertien dagen bewaard en kunnen aan de GGD 

worden doorgegeven ten behoeve van onder meer contactonderzoek. 

5 Rugnummer 

-De rugnummers,  chip en toebehoren kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de 

permanance. De renners staan in de open lucht voor de inschrijving met 1,5 meter tussenruimte. 

De renners worden met kuchscherm/doek gescheiden van de vrijwilligers bij de inschrijving 

-Per categorie is een tijdsblok aangegeven. Zie programma. Alle deelnemers dienen zich hier aan 

te houden. De organisatie heeft het recht renners buiten het betreffende tijdsblok  deelname te 

weigeren 

 

6 Richtlijnen / Maatregelen voor deelnemers en begeleiders 

- Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen 

- Schrijf je tijdig in (uiterlijk  8 dagen voor het evenement) via de KNWU of (tot uiterlijk 5 dagen 

voor de wedstrijd) bij het wedstrijdsecretariaat van de organisatie, Guido_Delnoije@hotmail.com  

- Houd met reizen naar het evenement rekening met de richtlijnen vervoer en parkeren 

- Per deelnemer worden maximaal 2 verzorgers/begeleiders toegelaten op het parcours. Bij het 

afhalen van de rugnummers worden drie  renners/ verzorgers-/mecanicien polsbandjes 

uitgedeeld. 

- Kom in sportkleding naar het evenement en/of kleed je ter plaatse om in de eigen camper/auto 

- Ga goed voorbereid naar het evenement: ken de routing, startgebied, parcours en finishgebied 

- Neem je eigen benodigde eten en drinken mee 

- Kom zo kort mogelijk voor de start naar het oproepvak (15 minuten voor de start) 

- Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op en nabij het parcours voor, 

tijdens én na het evenement 

- Bewaak te allen tijde je eigen grenzen en stap af wanneer nodig. Hiermee voorkom je onnodige 

inzet van medische dienst 

- Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie 

mailto:Guido_Delnoije@hotmail.com
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- Een koortstest voor de deelnemers maakt  onderdeel uit van de procedure voor de wedstrijd en 

kan ook voor de begeleiders worden ingezet. De deelnemers / verzorgers / mecaniciens dienen 

hier hun medewerking aan te verlenen. 

- Op of in (sociale) media van of namens de organisatie worden regelmatig updates en 

berichtgevingen geplaatst.. Doel is de deelnemers zo goed mogelijk te informeren over de 

geldende regels en maatregelen. 

- Het is uiteraard zoals gebruikelijk verboden om afval op het parcours en/of de 

parkeergelegenheid te gooien en/of achter te laten 

- De renner/renster is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar verzorger/begeleider 

 

7 Sanitaire voorzieningen / kleedkamers 

- De kleedkamers van de voetbalvereniging  RKMVC zijn niet toegankelijk 

- Sanitaire voorzieningen worden elk uur gecontroleerd; hier zijn voldoende sanitaire 

voorzieningen met water en zeep aanwezig  

 

8 Parcours 

- Het parcours is een duidelijk gemarkeerd gebied dat voldoende breed is zodat renners niet al te 

dicht langs het publiek hoeven rijden 

- Het parcours is duidelijk afgebakend middels dranghekken, doeken en linten. Het publiek dient 

zoals gebruikelijk te allen tijde achter de markeringen te blijven 

- Vrijwilligers van of namens de organisatie zullen zorgen dat alle aanwezigen ( zoals deelnemers,  

begeleiders en jury) zich aan de regels houden. Zij zijn uitdrukkelijk bevoegd tegen overtreders 

op te treden en bij overtreding hen te verwijderen van het evenement 

- De oproep- en startvakken zijn duidelijk gemarkeerd, evenals de materiaalpost. Deze vakken 

zijn uitsluitend voor de renners cq begeleiders toegankelijk. De route naar deze locaties is 

duidelijk aangegeven, zodat er zo weinig mogelijk onduidelijkheid is en geen onnodige 

verplaatsingen noodzakelijk zijn 

- Op het parcours is doorstroming van het publiek goed mogelijk  
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9 Materiaalposten 

 -De (dubbele) materiaalpost is ten opzichte van voorgaande jaren langer zodat de verzorgers 

verspreid kunnen staan, rekening houdend met de 1,5 meter regel.  

-De deelnemers kunnen hier bij hun verzorger van fiets wisselen en het parcours vervolgen 

- Bij de spuitplaats dienen de verzorgers hun eigen verantwoordelijk te nemen om de 1,5 meter 

regel te respecteren. Het gebruik van handschoenen is bij het afspuiten verplicht. 

- Er is geen contact tussen deelnemers en vrijwilligers bij de verzorgingspost  

- Toegang tot de materiaalpost is enkel voorbehouden indien men in het bezit is van accreditatie 

(bepaalde kleur polsbandje) en een mondkapje op heeft 

 

10 Startgebied 

- Deelnemers komen zo kort mogelijk voor de start het oproepvak in (15 minuten voor de start), 

waarna de jury de deelnemers oproept naar het startvak te gaan. In het (ruime) oproepvak dient 

de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Het oproepvak is in de directe nabijheid van de 

startstreep (het parkeerterreintje tussen brandweer en Kuikenhof) 

- Het aantal deelnemers per categorie is beperkt in afstemming met de gemeente, dit naar de 

mogelijkheden om de 1,5m te kunnen handhaven 

- Er zijn toiletvoorzieningen en water en zeep aanwezig. De toiletten worden regelmatig 

gereinigd 

- De startprocedure (incl. het oproepen) is voorbehouden aan de jury 

-  In het start-/finishgebied geldt mondkapjesplicht. Deze dient iedereen zelf te verzorgen 

11 Finishgebied 

- Er wordt gezorgd voor een snelle doorstroom van deelnemers in het finishgebied 

- De deelnemers dienen het finishgebied zo snel mogelijk te verlaten en dienen daarna hun chip 

onmiddellijk in te leveren 

- Er zijn vrijwilligers voor de opvang van de deelnemers en hun begeleiding 

- De deelnemers voor de huldiging worden gelijk opgevangen en naar de huldigingsplaats 

begeleid. De huldiging zal in bescheiden vorm plaatsvinden met inachtneming van de regels 

- In het start-/finishgebied/bij huldiging geldt mondkapjesplicht. Deze dient iedereen zelf te 

verzorgen 

- Er is voldoende ruimte naar de uitgangen 



9 

 

 

12 Vervoer & parkeren; logistiek 

- Namens de organisatie is een verantwoordelijke aangesteld voor de verkeersbegeleiding 

inclusief het parkeren:  Ward Ensink 

- Deelnemers worden geadviseerd zoveel mogelijk met maximaal 2 begeleiders/verzorgers te 

komen 

-  Het aantal toegestane begeleiders/verzorgers wordt in overleg bepaald door de KNWU 

-De deelnemers dienen zoveel mogelijk in of nabij hun eigen camper en/of auto te blijven zolang 

ze niet aan hun trainingsronde en/of wedstrijd deelnemen 

- Er is voldoende parkeergelegenheid zowel voor auto’s / campers van de renners  als publiek 

- Er is een duidelijke aanrijdroute voor campers, auto’s en fietsen 

- Door de aanvangstijden van de diverse wedstrijden is er spreiding van de aanrijdtijden 

waardoor piekbelasting wordt voorkomen 

13 Overig 

-Opbouw en afbreken van het parcours geschiedt door de organisatie; de aan- en afvoer wordt 

zo gecoördineerd dat contact zo veel vermeden wordt en aan alle regels steeds gevolg kan 

worden gegeven. 

 

14 Nazorg 

 - Deelnemers, begeleiders,  genodigden en vrijwilligers worden er op geattendeerd dat zij zich bij 

eventuele klachten na afloop van het evenement kunnen laten testen. Bel in Nederland voor een 

afspraak met 0800-1202 Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Bel voor alle andere 

vragen over het coronavirus met het landelijk informatienummer 0800-1351, uw eigen huisarts 

of uw regionale GGD. Voor België/Duitsland: contacteer je huisarts. Als de huisarts vermoedt dat 

je Covid-19 hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de 

buurt 
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15 Maatregelen voor bezoekers 

Er zijn geen bezoekers toegstaan.  

 

16 Vrijwilligers 

-Vrijwilligers worden als gebruikelijk vooraf (digitaal) goed geïnformeerd en geïnstrueerd 

- Er is voldoende zorg voor de hygiëne van vrijwilligers 

- Voor de vrijwilligers gelden uiteraard dezelfde regels als voor alle anderen; een 

gezondheidscheck kan voor aanvang worden doorlopen. 

- Vrijwilligers zijn duidelijk herkenbaar middels organisatiehesjes 

- EHBO-medewerkers houden zich aan het protocol van de GGZ 

-Op het terrein is een veiligheidscoördinator aanwezig, herkenbaar aan vestje 

- Ook juryleden en persvertegenwoordigers dienen zich natuurlijk te houden aan de richtlijnen 

en maatregelen van de organisatie 

 

17 Genodigden 

-Er worden geen sponsoren, of ander soortige  genodigden toegelaten. 

 

18 Jury/organisatie 

-Voor jury en organisatie geldt ook de verplichting van 1,5m afstand 

- Sleutelpersonen van de organisatie en hun bereikbaarheid: 

- Robert Loozen, voorzitter stichting KCC,  06 533 893 58 

- Guido Delnoije, contactpersoon KNWU, inschrijving,  06 186 936 52 

- Ton Vanderheijden, veiligheidscoördinator,  06 304 900 13 
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19 Pers 

-De organisatie kan enkele (foto)journalisten die zich van tevoren hebben aangemeld 

toestemming geven zich vrijelijk over het parcours te bewegen voor verslaglegging, waarbij ook 

zij zich aan alle regels dienen te houden en een persvestje dienen te dragen 


