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Coronaprotocol crosscompetitie regio 1 t/m 5 2021/2022  
 

versie 14 november 2021 

Inleiding 

Dit protocol is opgesteld mede op basis van het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ van NOCNSF (versie 

ingaande op 13 november 2021) en de hierbij behorende ‘Veelgestelde vragen’. 

Dit protocol geldt voor de eerste ronde van de crosscompetitie op zaterdag 20 november 2021.  

Voor de volgende ronden wordt zo nodig een aangepast protocol opgesteld. 

Geen publiek 

Op grond van de overheidsmaatregelen die gelden met ingang van 13 november 2021 18:00 uur is bij 

sportwedstrijden geen publiek toegestaan.  

 

In de ‘Veelgestelde vragen’ bij het protocol Verantwoord Sporten van NOCNSF is hierover onder 

meer vermeld:  

 

Is publiek toegestaan op sportaccommodaties? 

Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele 

sport. 

 

Wanneer is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk? 

Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op 

een CTB. 

Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van 

een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook ver-

eist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras. 

 

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn? 

Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezon-

derd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, 

arbitrage, alle vrijwilligers.  

 

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd? 

In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders 

die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken 

sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in 

dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. 

 

Zijn er nog aandachtspunten voor sporten in de openbare ruimte? 

Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten e.d. als sportbeoefening is van belang of er 

sprake is van een evenement of niet. Indien de activiteit plaatsvindt in de openbare ruimte en het 

geen evenement is, is het niet CTB-plichtig. Zorg dat er geen opeenhoping van mensen kan ontstaan, 

want dan zijn die plekken CTB-plichtig (bijvoorbeeld de start- en finishlocatie). 

Indien het wel een evenement is het volgens de nieuwe regels CTB-plichtig. Om er zeker van te zijn dat 

er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf 

in overleg te treden met de gemeente(n). 

https://nocnsf.nl/media/4991/protocol-verantwoord-sporten-v13112021-1.pdf
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
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Hoe passen we de regels toe bij de crosscompetitie? 

 

Wie heeft er toegang? 

Aanwezig mogen zijn: 

• deelnemers  

• trainers/ploegleiders 

• vrijwilligers van de organisatie 

• rijouders: ouders van deelnemers van buiten de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden 

 

Hierbij geldt het volgende: 

• Trainers/ploegleiders worden toegelaten wanneer zij herkenbaar zijn met kleding van de eigen 

vereniging, bij voorkeur daarbij herkenbaar als trainer/ploegleider. 

• Vrijwilligers zijn bij voorkeur herkenbaar met een hesje o.i.d. 

• Rijouders: zij zijn toegestaan op het wedstrijdterrein. De deelnemende verenigingen dienen de 

aanwezigheid van rijouders tot een minimum te beperken. 

• Ouders van deelnemers van de vereniging(en) uit de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, heb-

ben geen toegang tot het wedstrijdterrein. 

• Om het aantal niet-deelnemers tot een minimum te beperken, stellen de deelnemende vereni-

gingen een vervoersplan op, waarbij er voor wordt gezorgd dat er per 2 kinderen maximaal 

1 volwassene (rijouder/trainer/ploegleider) naar de wedstrijd komt.   

• Deelnemers, trainers/ploegleiders en rijouders verlaten het wedstrijdterrein zo snel mogelijk na-

dat hun onderdeel of het onderdeel dat ze begeleiden is afgelopen.  

Deze regels worden vooraf aan de deelnemende verenigingen kenbaar gemaakt.  

Van de deelnemende verenigingen wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en er ac-

tief aan bijdragen dat de regels worden uitgevoerd. 

 

Cross op een sportcomplex 

Wanneer de cross plaatsvindt op een omheind sportcomplex, wordt er gezorgd voor één ingang voor 

deelnemers, trainers/ploegleiders en rijouders.  

Bij de ingang staan enkele stewards die toezicht houden op wie er het sportcomplex binnen gaat. Zo 

nodig spreken zij mensen aan en vragen hen waarom hun aanwezigheid noodzakelijk is.  

 

Cross in het openbaar gebied 

• Wanneer de cross plaatsvindt in het openbaar gebied, is dit gebied over het algemeen vrij toe-

gankelijk. Toegangscontrole is dan niet mogelijk. De organisatie kan er voor zorgen dat er enkele 

stewards op het terrein zijn die mensen aanspreken waarvan het aannemelijk is dat hun aanwe-

zigheid niet noodzakelijk is.   

• Zorg er voor dat derden zo veel mogelijk buiten het wedstrijdterrein blijven door het plaatsen 

van waarschuwingsborden en/of door parcoursposten bij de toegangen te positioneren. 

 

Vermijden van drukte 

Om drukte te vermijden op bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen, zijn een aantal maatrege-

len mogelijk: 

• Wanneer de start en de finish op een atletiekbaan zijn, blijven de rijouders achter het leunhek 

rondom de rondbaan, ook tijdens de wedstrijd van hun eigen kind. Trainers mogen wel in het 

start- en finishgebied komen, o.a. om van deelnemers kleding aan te pakken. 
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• Wanneer de start en de finish op een andere locatie zijn, wordt de gebieden rond de start en de 

finish ruim afgezet. Het is daardoor voor trainers/rijouders beter mogelijk om afstand te houden 

tot elkaar en tot de vrijwilligers.  

• De organisatie kan enkele pauzes in het programma inpassen, zodat de drukte meer gespreid 

wordt.  

 

Vermijden van onnodige contacten 

Om nauwe contacten zo goed mogelijk te vermijden, geldt het volgende: 

• Er is een uitgiftepunt voor startnummers in de open lucht, onder een overkapping, in een tent 

die aan niet meer dan twee zijden is gesloten, of via een loket waarbij ploegleiders buiten blijven 

staan.  

• De organisatie geeft de startnummers uit in 2 bundels per vereniging: een bundel voor pupillen 

en een bundel voor junioren. De bundels worden uitsluitend uitgegeven aan een ploegleider of 

trainer van de vereniging (niet aan een atleet). Er worden dus geen losse startnummers of delen 

van bundels uitgegeven. De ploegleider of trainer die de bundel afhaalt is verder verantwoorde-

lijk voor de verdeling onder de atleten.  

• De vaantjes worden niet uitgereikt na de finish maar worden vooraf meegegeven met de start-

nummers.  

• Vrijwilligers voor wie het bij de uitvoering van hun taak bij de wedstrijd niet mogelijk is om af-

stand te houden tot elkaar en/of tot de atleten, kunnen een mondkapje dragen. Dit is met name 

aan de orde bij de finish. 
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Crosscompetitie regio 1 t/m 5 2021/2022 (1e poulewedstrijd) 

 

Aanwijzingen i.v.m. coronaregels vanaf 13 november 2021 

 

 

Aanwijzingen voor de deelnemende verenigingen 

 

• Zorg er voor dat je alle deelnemers tijdig hebben ingeschreven. Er is absoluut geen na-inschrij-

ving op de dag zelf! 

• Informeer alle deelnemers en ouders dat er slechts een beperkt aantal rijouders aanwezig kan 

zijn. Ouders kunnen alleen mee wanneer zij zijn opgenomen in het vervoersplan. Verder is geen 

publiek welkom.  

• Maak vóór de wedstrijd een vervoersplan waardoor wordt gewaarborgd dat er maximaal 1 trai-

ner/ploegleider/rijouder per 2 atleten naar de wedstrijd gaan.  

• Zorg er voor dat één ploegleider of trainer de startnummers en de vaantjes van resp. de junioren 

en de pupillen afhaalt. Deze trainer/ploegleider is verder verantwoordelijk voor verspreiding van 

de startnummers en vaantjes onder de eigen atleten.  

 

Aanwijzingen voor deelnemers/ploegleiders/trainers/rijouders 

 

• Op grond van de overheidsmaatregelen is er bij de wedstrijd geen publiek toegestaan. 

• Houd je aan het vervoerplan dat je vereniging heeft opgesteld. Als je niet in het vervoerplan 

staat, dan ben je niet welkom bij de wedstrijd. 

• Kom niet te vroeg naar het wedstrijdterrein: maximaal een uur vóór je onderdeel (of een uur 

voor het eerste onderdeel dat je begeleidt).  

• Wanneer de start en de finish op een atletiekbaan plaatsvinden, blijven de rijouders buiten het 

leunhek rond de atletiekbaan, ook tijdens de wedstrijd van hun eigen kind.  

• Als je na de finish een atleet opvangt, doe dit dan op ruime afstand van de uitgang van het finish-

gebied. 

• Is je onderdeel (of het laatste onderdeel dat je begeleidt) afgelopen, verlaat het wedstrijdterrein 

dan vlot. 

• Deelnemers vanaf 18 jaar en rijouders moeten hun coronatoegangsbewijs tonen bij het betreden 

van een binnenruimte (bijvoorbeeld kleedkamer, toilet of kantine) of van het buitenterras van de 

kantine. Bij het afhalen van consumpties bij een uitgiftepunt buiten is geen coronatoegangsbe-

wijs nodig.  

• Natuurlijk gelden voor iedereen de algemene veiligheids- en hygiëneregels.  

• Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op. 

 

 


