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A. ALGEMENE REGELS 

- De wedstrijden worden georganiseerd met toepassing van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 
2020, in het bijzonder artikel 15 voor de sportwedstrijden.  

- Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportacti-
viteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheer-
ders van sportinfrastructuur over. 

- Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor on-
der de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen). Tenzij het 
lokale bestuur hier anders over beslist.  

- Bij meer publiek heb je als organisator twee opties: 
o Je werkt zonder Covid Safe Ticket 

▪ Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven 
behouden 

▪ Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te 
eten of te drinken. 

▪ Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien 
indoor ook een CIRM-scan 

▪ Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van 
CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor 

▪ Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in 
compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen. 

o Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker) 
▪ Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig 
▪ Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen 
▪ Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen 

- De veldritten van de nationale en internationale kalender zullen uitsluitend georganiseerd worden met 
het Covid Safe Ticket. 

- Mondmaskers zijn niet langer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren. Enkel wanneer je als 
toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek 
wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te 
dragen. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement.  

- Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het 
Covid Safe Ticket niet getest worden. 

- Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bie-
den. Indien geen testing wordt aangeboden, dan is de organisator verplicht om hierover te informeren 
vóór de aankoop van de tickets. 

- Het verifiëren of een persoon voldoet aan de nodige vereisten om aan een evenement deel te nemen is 
geen bewakingsactiviteit, daarentegen het ontzeggen van de toegang tot het evenement wanneer be-
zoekers zich niet onderwerpen aan een georganiseerde toegangscontrole of niet beschikken van de no-
dige toegangsbewijzen valt wel onder een bewakingsactiviteit. 

De algemene hygiënemaatregelen blijven nog wel essentieel: 
- Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. 
- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
- Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen 
- Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeid-

heid…) blijf je thuis. 

Voor de UCI-wedstrijden moet eveneens de eventuele bijkomende maatregelen van het geldende 
UCI-protocol toegepast worden.  
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B. VOOR DE WEDSTRIJD 

Sport niet als je ziek bent. 
Van sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest kan je nog zieker worden. Sport je samen 
met anderen, dan bestaat het risico dat je mensen besmet.  

Sport dus niet in gezelschap als je mogelijk een infectieziekte hebt. Dat geldt niet alleen covid-19, maar ook 
verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep… Dit is het nieuwe normaal.   

Renners, stafleden, officials, medewerkers.  Bij één van volgende symptomen contacteer je de 
huis- of behandelende arts en kan je GEEN deel uitmaken van de wedstrijd:   
- abnormale vermoeidheid 
- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek 

aan eetlust …) 
- onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 
- hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 
- droge hoest 
- ademhalingsmoeilijkheden 
- koorts (38°C of meer) 
- keelpijn 
- verlies van smaak- of reukzin 
- lopende neus 
- meermaals per dag niezen (zonder allergie) 
- overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, romme-

lende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts 

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in ge-
val van hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-
besmettelijke aandoening.   

Enkel bij bevestiging door de huisarts hiervan, dmv een attest, mag je alsnog deelnemen aan de wedstrijd.  
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C. REIZEN NAAR BELGIË EN QUARANTAINE MAATREGELEN 

C.1 ALGEMENE INFORMATIE 

Elke deelnemer, ongeacht zijn functie, is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Belgische wetgeving  
om naar  België te reizen en de voorwaarden van de relevante autoriteiten in zijn eigen land. 

Deze regels zijn afhankelijk van: 

• Uw herkomst 

• Uw verblijf in België 

• De huidige status van de Covid-19-pandemie in België 

De regels die van toepassing zijn op reizigers zijn onderhevig aan wijzigingen. Gelieve regelmatig de be-
schikbare informatie te controleren. 

Alle informatie is beschikbaar op: 

• www.info-coronavirus.be/en/travels/  zie "Travelling to Belgium as a non-Belgian" Transport & Interna-
tional 

• Voor elke gedetailleerde vraag of specifieke situatie: +32 78 15 17 71 (Info Coronavirus, Nederlands of 
Frans) 

Documenten 

- PLF-formulier https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 

 

C.2 REIZEN NAAR BELGIË 

De regels die van toepassing zijn op reizigers zijn onderhevig aan wijzigingen. Gelieve regelmatig de be-
schikbare informatie te controleren op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ 
 
Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)  
Als u van plan bent naar België te reizen of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, 
moet u: 
- het laatste reisadvies lezen. 

- binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen 
 
Het PLF moet ingevuld worden door: 
- alle personen die naar België reizen, behalve: 

o wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven, 
o wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur. 

- Reis je met het vliegtuig of per boot naar België ? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder 
dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was. 

- Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone ? Dan moet je altijd het PLF 
invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het buitenland was 

- Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, dien je ten alle tijden het PLF in 
te vullen, ongeacht de duur van je verblijf. 

 
Je vindt alle regels en het formulier hier: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-lo-
cator-form 

 
 
  

http://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form


PROTOCOL (INTER)NATIONALE VELDRITTEN  

COVID-19 

01/09/2021_v1 5/9 

 

D. COVID SAFE TICKET 

Het Nationaal Overlegcomité besliste dat vanaf 1 september 2021 voor outdoor evenementen vanaf 400 
toeschouwers (750 vanaf 1 oktober) het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt kan worden. 

Het wettelijke kader voor dat CST is vastgelegd in een samenwerkingsakkoord en een uitvoerend samen-
werkingsakkoord tussen de verschillende overheden van het land.  
 
Wat is het Covid Safe Ticket? 
Anders dan het Europese coronacertificaat, dat reizen binnen de EU regelt, is het Covid Safe Ticket specifiek 
bedoeld om toegang te krijgen tot evenementen zonder dat je een mondmasker moet dragen en 1,5 meter 
afstand moet houden.  

Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Indien je reeds beschikt over dit certi-
ficaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen. 
Op technisch vlak zijn het Covid Safe Ticket en het Europees coronacertificaat identiek. Beide werken met 
een QR-code, die automatisch op je smartphone verschijnt via de CovidSafeBE-app. 
 
Wie komt in aanmerking voor een Covid Safe Ticket? 
Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 mogen 
zonder bijkomende controle het evenement betreden. 

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties: 
- je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt; 

- je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden; 
- je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 

dagen; 
- je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief 

resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag. 
 
Hoe wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd? 
Het scannen van het CST gebeurt via de COVIDscanBE-applicatie die je gratis kunt downloaden. 

Het CST is persoonlijk: de organisator moet ook de identiteit van de eigenaar controleren. De controles van 
het CST en de identiteit moeten gebeuren door: 

- de personen die instaan voor de toegangscontrole van het evenement. Dat kunnen ook stewards 
zijn voor zover ze instaan voor de toegangscontrole; 

- het personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. 

Bij het scannen van jouw certificaat moet je ook een identiteitsdocument kunnen voorleggen ter controle 
dat het certificaat dat je toont van jou persoonlijk is. Dat moet een identiteitsdocument met biometrische 
gegevens zijn. Een rijbewijs mag dus ook. 

Bij het scannen van een CST op een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organi-
sator of bewakingsfirma. Zij krijgen enkel naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat 
voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is). 

 

De veldritten van de nationale en internationale kalender zullen uitsluitend georganiseerd worden met het 
Covid Safe Ticket.  

Iedere persoon aanwezig op het evenement moet daarom in het bezit zijn van een geldig Covid Safe Ticket 
(Certificaat of digitaal via de CovidSafeBE-app). 
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1. WEDSTRIJD 

1.01  Inschrijvingen 

Voorinschrijving 
- Alleen vooraf inschrijven is mogelijk volgens procedure in bijlage.  
- Begeleiders aanmelden bij voorinschrijving. 

Wedstrijddag 
- Iedere persoon aanwezig moet in het bezit zijn van een geldig Covid Safe Ticket (Certificaat of digitaal 

via de CovidSafeBE-app). De organisatie voorziet de nodige personen en scan apparatuur voor de con-
trole voorafgaand en tijdens de inschrijvingen. 

- Lokaal, voldoende ruim en verlucht.    
- Apart lokaal voor de vergadering van het college. 
- Rugnummers en pasjes/polsbandjes van renners en staf af te halen door de renner/renster samen met 

zijn/haar staf voor de CST controle en het ingevuld en ondertekend CST-formulier (in bijlage). 

1.02  Rennersparking  

- Organisatie van de teamparkings volgens artikel 105.4.004 van het Belgisch reglement van de cyclo-
cross wedstrijden. 

- Indien de parking gelokaliseerd is buiten het CST-evenement zijn de algemene COVID-regels van toe-
passing. 

1.03  Kleedkamers & douches 

- Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te 
voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met 
de nodige procedures ter preventie van legionella 

 
Omdat het een CST-evenement is zijn alleen de algemene regels van toepassing voor: 

1.04  Start en oproepzone  
1.05  Materiaalpost  
1.06  Jurywagen aankomst 
1.07  Aankomstzone  
1.08  Uitbetaling : via overschrijving voor elite en U23 

- nationale/regionale U17 en junioreswedstrijd: geen prijzengeld 
- internationale junioreswedstrijd: prijzengeld volgens UCI-barema, uitbetaling ter plaatse 

1.09  Anti-dopinglokaal 
1.10  Geneeskundige hulpverlening 

 
 

2. CEREMONIE & PERS 

2.01  Tent aankomst opvang renners 

- Alleen renners en 1 verzorger per renner 

2.02  Huldiging 

- Omdat het een CST-evenement is hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen 

2.03  Pers 

- Geen interviews op het parkoers toegelaten tijdens de verkenningen voor de wedstrijd, de interviews 
gaan door in de voorziene mixed zone, die staat opgesteld in de buurt van de finish en het podium. 

- Na de wedstrijd zijn de renners te spreken in de mixed zone.  
- De winnaar en de nummers twee en drie worden na afloop van de wedstrijd nog voor de podiumcere-

monie door de host broadcaster geïnterviewd in de mixed zone.  
- Na de podiumceremonie wordt het trio naar de mixed zone gebracht voor andere interviews. 
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3. PUBLIEK 

3.01  Parking  

- Indien de parking betalend is, bij voorkeur via online ticketing P kaarten verkopen zodat deze enkel aan 
de parking gescand moeten worden. 

3.02  Verkoop tickets 

- Alhoewel niet verplicht blijft het een meerwaarde om publiek te laten registreren via online verkoop 
voor toegang tot een evenement of wedstrijd (zeker bij grote aantallen). 

- Zorg voor crowd control als je met publiek omgaat. Dit bevordert de veiligheid tijdens het evenement.  
- Ga bewust om met in- en uitgangen. 

3.03  CST controle 

- Iedere persoon aanwezig op het evenement moet in het bezit zijn van een geldig Covid Safe Ticket (Cer-
tificaat of digitaal via de CovidSafeBE-app). 

- De organisatie voorziet de nodige personen en scan apparatuur voor de CST-controle bij de ingang. 

- Voor het publiek worden geen bandjes of badges voorzien. Het verlaten van het evenement betekent 
ook geen toegang meer. 

 

 

4.  VIP 

- Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor banketten, restaurants en horeca in het 
algemeen volgen. 

 
 

5. COVID-COÖRDINATOR 

- Het blijft nuttig om in elke organisatie een “Covid-coördinator” aan te duiden. Hoewel niet langer ver-
plicht, bevelen we dit toch nog steeds aan. 

- Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschil-
lende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens op de website van de 
organisatie, zodat de contactcenters weten wie ze moeten contacteren indien nodig. 

- De COVID-coördinator staat mee in voor de eerstelijnshandhaving. 
 

6. COMPLIANCE EN HANDHAVING  

- Toezicht op de handhaving van de maatregelen uit het protocol en hoe er desgevallend sanctionerend 
kan worden opgetreden.  

- Inzet van: 
o Stewards & Security dienst voor controle toegang  
o Politie 

- Elke persoon die de maatregelen niet naleeft moet het evenement verlaten. 
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CST-FORMULIER 
(INTER)NATIONALE VELDRITTEN - ELITE 

 
Het wordt sporters uitdrukkelijk verboden in het gezelschap van anderen te komen in geval van één of meer van de 
volgende symptomen: 
- abnormale vermoeidheid 

- algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, slaperigheid, spierpijn, gebrek aan eet-

lust …) 

- onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 

- hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 

- droge hoest 

- ademhalingsmoeilijkheden 

- koorts (38°C of meer) 

- keelpijn 

- verlies van smaak- of reukzin 

- lopende neus 

- meermaals per dag niezen (zonder allergie) 

- overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met buikpijn, misselijkheid, rommelende darmen, 

hoofdpijn, krampen of koorts 

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop in geval van hooi-
koorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-besmettelijke aandoe-
ning. Als een sporter denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan kan  een attest van de arts een oplossing zijn. 

Indien een renner of staflid één van de hierboven vermelde symptomen heeft moet die de team, huis- of behande-
lende arts contacteren en kan dus niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Ondergetekenden verklaren dat zij: 
- geen van de hierboven vermelde symptomen hebben  
- geen positieve PCR-test aflegden in de laatste 10 dagen voor de wedstrijd 
- niet vallen onder een quarantaine of isolatie maatregel bepaald door de overheid of van de procedure bij sympto-

men of positieve PCR-test. 
Deze maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele persoon en van het team van de renner indien 
van toepassing.  
 
Geldig Covid Safe Ticket (Certificaat of digitaal via de CovidSafeBE-app) te tonen bij afgifte van dit CST-formulier. 

 

Naam Functie UCI ID Handtekening 

  Renner     

  Mekanieker     

  Mekanieker     

  Verzorger     

Datum :  ____ / ____ / ____ 

 

Gelieve dit formulier vooraf ingevuld (naam, UCIID en handtekening) en ondertekend mee te 

brengen naar de inschrijving. 
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VOORINSCHRIJVING EN DEELNAME  
 

1.VOORINSCHRIJVING 

Om te kunnen deelnemen aan een internationale of nationale veldrit en alle nevenwedstrijden (van U17 tot 
elite)  dienen de renners zich online in te schrijven (uitgezonderd de renners die een contract met de organi-
sator afsluiten). Dit ONLINE formulier is in te vullen door de aanvragende renner en te versturen uiterlijk tot 
1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd. 
 

Wedstrijddag Inschrijven tot 
Maandag 1u ‘s morgens op vrijdag 

Dinsdag 1 u ‘s morgens op zaterdag 

Woensdag 1u ‘s morgens op zondag 

Donderdag 1u ‘s morgens op maandag 

Vrijdag 1u ‘s morgens op dinsdag 

Zaterdag 1u ‘s morgens op woensdag 

Zondag 1u ‘s morgens op donderdag 

Voor 1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd zal de organisator aan de juryvoorzitter, aan het sportse-
cretariaat van Belgian Cycling  (xavier.vandermeulen@belgiancycling.be) en aan de coördinator veldrijden 
Eddy Lissens (eddy.lissens@belgiancycling.be) de lijst met ALLE aangeworven renners bezorgen, met vermel-
ding van naam, voornaam, club/team en UCI-ID van elke renner. 

Tot 1 uur ‘s morgens 3 dagen voor de wedstrijd kan een renner zijn inschrijving zonder gevolg online annule-
ren of door een email te sturen naar de coördinator veldrijden Eddy Lissens (eddy.lissens@belgiancycling.be) 
in geval van uitzonderlijke omstandigheden. Na deze periode is deelname verplicht indien de inschrijving 
wordt aanvaard. 

De lijst van de geselecteerde renners wordt 3 dagen voor de wedstrijd om 16u gepubliceerd op de website. 
 

2. ELITE & JUNIOR UCI (M/V)  

- Er is geen maximum bepaald. 
 

3. U17 (MAX. 75 DEELNEMERS) 

- Er mogen maximum 75 deelnemers per wedstrijd starten 

- Onder de vooraf ingeschreven renners worden eerst de renners met een Belgische vergunning volgens 
tijdstip van inschrijving geselecteerd. 

- Indien er geen 75 Belgische vergunninghouders vooraf ingeschreven zijn kan het deelnemersveld aange-
vuld worden met buitenlandse vergunninghouders tot het maximum van 75 bereikt is. 

 

http://competitie.dewielerbond.be/OnlineInschrijven/2016_VoorinschrijvingCyclocross.aspx?Disc=18
mailto:xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
mailto:eddy.lissens@belgiancycling.be
mailto:eddy.lissens@belgiancycling.be

