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Protocol Duvelscross, 1-11-20 (def) 

(Bij opstellen van protocol is gebruikt gemaakt van de richtlijnen NOC*NSF, protocol 
Verantwoord hardloopevenementen organiseren dd 10/7/20  

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Protocol%20loopevenementen%20AU

10072020.pdf) 
 

In dit protocol gaan we in op de maatregelen die specifiek gelden voor de 
organisatie; deelnemers en bezoekers. Voor meer informatie verwijzen we naar 
bovengenoemd protocol.  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

• Richtlijnen RIVM zijn leidend: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan 

ook thuis.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.  

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 

sporten).  

• Vermijd drukte.  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.  

• Schud geen handen.  

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, 

bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden. 

D’n Duvelscross wordt georganiseerd in het bosgebied bij ’t Hof. Het start- en 
finishgebied is een ruime open plek onder D’n Duvelsberg). Er zijn geen 
gelegenheden om te douchen of om te kleden. Wel om spullen droog weg te zetten 
in een tent.  
Parkeren kan aan openbare weg, via breed bospad (2-richting is mogelijk) komen 
deelnemers bij de start. 
Er worden maximaal 100 deelnemers toegelaten. 
Finishen kan na ronde van 2, 4, 6 of 8 km. Hierdoor zal geleidelijke uitstroom bij 
finish zijn.  
 

Maatregelen voor organisatie:  

Algemeen: 
• Vanuit de organisatie is bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor het naleven van het 

dit protocol. Deze is tevens op de dag van evenement contactpersoon voor 
gemeente of hulpdiensten 

• Er kunnen maximaal 100 lopers voor inschrijven. Het is niet mogelijk om op de dag 
zelf nog in te schrijven.  

• Bij inschrijving wordt verwezen naar dit protocol op website  van RCL 

• Er worden maximaal 75 toeschouwers (incl. vrijwilligers) toegelaten binnen het 
start- en finish gebied en langs het parcours. 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Protocol%20loopevenementen%20AU10072020.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Protocol%20loopevenementen%20AU10072020.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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• EHBO is aanwezig 

• Vrijwilligers (24 maximaal) worden geïnstrueerd hoe verantwoord het evenement 
kan plaatsvinden 

• Er worden posters opgehangen met algemene regels.  

• Er is een uitgifte punt voor koffie/thee/soep, er is 1,5 meter tussen uitgifte punt en 
bezoeker. Uitgiftepunt voldoet aan maatregelen Covid. Uitgiftepunt is op afstand van 
start- finish.  

• Bij ingang, bospad naar start- finishgebied, worden aantallen bezoekers en 
deelnemers geregistreerd. Deelnemers en vrijwilligers zijn bekend. 

• Er is een geluidsinstallatie om bezoekers en deelnemers aan te spreken op Covid 
maatregelen 

 

Evenement 

• Deelnemers moeten zich online voorinschrijven, er is geen inschrijving ter plekke. 

• Startnummers worden in open lucht uitgereikt (1,5 meter tussen uitgifte punt en 

deelnemer en tussen deelnemers 

• Deelnemers worden gewezen op de geldende maatregelen, niet voldoen betekent 

uitsluiting van deelname 

• Er zijn geen omkleedmogelijkheden in een tent, deelnemers kleden zich buiten om 

o Spullen kunnen in een tent opgeslagen worden  

• Er zijn geen faciliteiten voor wassen/douchen 

• Start- en finishgebied: 

o Deelnemers melden zich niet eerder dan 5 minuten voor start in het 

startgebied 

o In startgebied wordt afstand van elkaar gehouden 

• Parcours: 

o Is in open bosgebied met ruime mogelijkheden om elkaar te passeren 

• Prijsuitreiking: direct na finish van laatste deelnemer 

• Na afloop worden deelnemers gevraagd zo snel mogelijk te vertrekken. 

 


