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INTRODUCTIE
Met deze gids wil CYV je op weg helpen om je recreatieve fiets-
organisatie aangepast aan de richtlijnen van de overheid te 
organiseren. 

Na een lange periode van inactiviteit kunnen vanaf 1 juli 2020 opnieuw 
recreatieve fietstochten georganiseerd worden. Recreatieve fiets-
organisaties zijn tochten waarbij de recreatieve fietsers individueel, in kleine 
groep of in clubverband een op voorhand bewegwijzerde omloop op de 
openbare weg of op onverharde wegen afleggen. 

Het naleven van de maatregelen is noodzakelijk om het verder verspreiden 
van het Coronavirus tegen te gaan. We beseffen dat dit extra inspanningen 
met zich mee zal brengen. Cycling Vlaanderen ondersteunt je waar mogelijk.

De maatregelen in dit protocol zijn niet van toepassing voor sportieve 
activiteiten waarbij minder dan 50 personen betrokken zijn. Dergelijke 
activiteiten vallen onder de basisregels van het ministerieel besluit voor een 
sportactiviteit in georganiseerd verband, zoals verduidelijkt in de leidraad 
voor een verantwoorde heropstart van de sportsector: https://www.sport.
vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf

De volgende maatregelen werden in 3 grote blokken onderverdeeld: 
→ Wat kan je doen voorafgaand aan je organisatie?
→ Hoe richt ik mijn start/finishlocatie het best in?
→ Hoe ziet mijn parcours er uit?

We wensen je alvast veel succes!
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Contacteer ons gerust op onderstaande manier: 

MATHIEU BRUYNEEL
Coördinator Recreatiesport 
mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen
+32(0)4 72 28 18 92

VERDERE VRAGEN? 
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INLEIDING
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  

1. Neem eerst en vooral contact op met je lokale overheid. 
Zij zullen meehelpen beslissen of je fietstocht kan doorgaan of niet. 
Je zal gevraagd worden om een Covid Event Risk Model (CERM) in 
te vullen. Deze tool dient om de risico’s in het kader van Covid-19 
bij de organisatie van een evenement op voorhand af te toetsen. 
Meer info over een CERM kan je vinden in het protocol voor sporte-
venenmenten: https://www.sport.vlaanderen/media/13780/proto-
col-voor-sportevenementen.pdf

VOORAFGAAND AAN JE 
ORGANISATIE

2. Deel de sensibiliserende boodschap
Cycling Vlaanderen voorziet de nodige communicatiemiddelen om de 
regels voor iedereen duidelijk te maken. Zowel naar organiserende 
clubs als naar leden, deelnemers. Het is aangewezen als organisator 
om via je eigen communicatiekanalen deze berichten te onder-
steunen. 2 zaken worden hierbij benadrukt:
→ In communicatie naar deelnemers wordt intensief sporten 
      afgeraden. We dienen sensibiliserend te werken.
→ Deelnemers worden verwezen naar het gedragscharter en 
      dienen zich hier aan te houden: 
      https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.
      pdf

Tot 200 deelnemers kan dit 1 persoon zijn. Bij meerdere deelnemers 
moeten dit meerdere personen zijn. Die persoon/personen dienen een 
evenement specifiek draaiboek op te maken met te nemen maat-
regelen, controle over de uitvoering, bewaking van de naleving ervan 
en correctie bij tekorten binnen je evenement en het verloop.
Stel binnen het draaiboek een maximumaantal deelnemers voorop.
Mik je je op meer dan 200 deelnemers dan moet je rekening houden 
met de 3 onderstaande richtlijnen:
→ Communiceer het vooropgestelde maximum aantal deelnemers
      duidelijk naar jouw gemeentebestuur.
→ Communiceer de maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers.
      Informeer hen hierbij ook over de gehanteerde flows en voorziene
      tijdslots
→ Stop de inschrijvingen onmiddellijk van zodra dit maximum aantal is
      bereikt.

Duid een coronaverantwoordelijke of coronateam aan3.
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5. Ga voor 1 startlocatie.
Het zal al uitdagend genoeg zijn om die zoals het hoort in te richten.

6. Zorg voor ruimere starturen.
Zo kan je de deelnemers maximaal spreiden.

7. Laat geen publiek toe aan de start- en aankomstzone
Doe je dit wel dan dien je je te houden aan de geldende richtlijnen: 
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf

START-/FINISHLOCATIE
INSCHRIJVINGEN/REGISTRATIE DEELNEMERS

1. Focus is buiten.
→ Probeer de inschrijvingspost onder bijvoorbeeld een overdekte
      tentconstructie te organiseren
→ Zorg hierbij voor een vlot doorstromingssysteem. 
 - Nadars kunnen hierbij helpen. 
 - Breng waar mogelijk duidelijke informatieborden aan en pijlen  
    die de looprichting aangeven
→ Zorg er voor dat de handen van de deelnemers kunnen ontsmet
      worden bij betreden van de inschrijvingszone. 
→ Kan je de inschrijvingen niet buiten organiseren, dan dien je een 
      duidelijke flow te voorzien met een afzonderlijke in- en uitgang. 
      De deelnemers mogen elkaar niet kunnen 
      kruisen en de social distance moet steeds 
      gerespecteerd kunnen worden.
→ Bij meer dan 200 deelnemers dien je de volgende bepalingen te 
volgen:
 - Deel de deelnemers op in groepen (bubbels) van maximaal 50  
 personen die een eigen tijdslot krijgen toegewezen om te 
 starten aan het evenement.
 - Zorg er voor dat in de startzone de onderlinge veiligheids-
 afstand (minimum 1,5m) tussen deze groepen van 50 
 onderling steeds kan gewaarborgd worden. 

4. Denk aan je medewerkers
Bezorg hen een basiskit om zich te beschermen: doekjes, handgel en 
mondmaskers zijn hierbij aangewezen. Er komt een charter voor  
ouderen die vrijwilligerswerk willen doen om hen wat meer duidelijk-
heid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen. 
Zij behoren tot de risicogroep.
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2. Installeer een systeem van voorinschrijving
Zo krijg je een idee van het aantal deelnemers dat je mag verwachten. 
Het laat je als organisator ook toe om tijdslots op te stellen zodat 
grote samenscholingen aan de inschrijvingen vermeden kunnen 
worden. 

We stellen 3 haalbare systemen van voorinschrijving aan je voor:
→ Telefonische reservatie (zoals het boeken van een restaurant):
 - Wie wenst deel te nemen belt de organisator op: naam, voor 
 naam, barcodenummer, GSM-nummer en tijdstip van aankomen  
 wordt meegegeven.
 -  De organisator houdt alles mooi bij in een reservatietabel 
 (zie bijlage 1)
→ Maak gratis een online inschrijvingsformulier aan via bijvoorbeeld 
      Google Forms:
  - De organisator maakt een online document op waarbij de 
 deelnemers hun gegevens nalaten (zie bijlage 2)
→ Reservatie per e-mail. De deelnemer stuurt een e-mail naar 
      de organisator met daarin de naam, voornaam, barcodenummer, 
      GSM-nummer en tijdstip van aankomen in. De organisator houdt 
      een reservatietabel bij.

3. Indeling inschrijvingen.
→ Maak 2 stromen van vooraf ingeschreven deelnemers. 
      De formulieren van vooraf ingeschreven deelnemers ligt klaar aan
      de inschrijvingstafel.
 - Leden Cycling Vlaanderen, Vlaamse Wielrijdersbond: de 
 barcode op hun lidkaart of E-ID kan zonder contact ingescand
 worden. De deelnemer houdt zijn/haar eigen lidkaart of E-ID 
 steeds zelf vast.
 - Dagvergunningen/niet leden van Cycling Vlaanderen (of VWB):  
 de barcode op hun E-ID wordt ingescand. Er wordt geen gebruik 
 gemaakt van pen en papier om strookjes in te vullen! 

4. Cash- en contactloze betaling.
→ Vooraf betalen is de meest veilige optie. Je kan de deelnemers 
      vooraf via overschrijving laten betalen.
→ Ter plaatse betalen kan alleen elektronisch via bijvoorbeeld 
      Payconiq.

 - Zorg hierbij ook voor zo veel mogelijk ruimte tussen de 
 sporters binnen deze groep.
 - Zorg voor veilige intervallen tussen het vertrek van de 
 groepen, beperk het risico op bottlenecks voor, tijdens en na 
 het evenement tot een minimum en vermijd zo veel mogelijk 
 het risico op vermenging van de groepen 
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1. Het inrichten van een fietsenparking raden we af
Als je toch een fietsenparking aanbiedt maak hem dan voldoende 
groot en ruim genoeg. Voorzie voor de medewerkers en de deel-
nemers voldoende hygiënische preventiemaatregelen (handgel, 
mondmaskers,...).

2. Geen kleedkamers of douches ter beschikking stellen

3. Het sanitair wordt regelmatig ontsmet en gereinigd door een 
team van medewerkers

4. Horeca
Indien start/aankomst aan een horecagelegenheid is, dient deze 
natuurlijk de horecarichtlijnen te volgen. Meer info: 
https://heropstarthoreca.be/

5. Bevoorradingsposten
Om bevoorradingsposten te beperken kan geopteerd worden om 
individueel verpakte vaste voeding uit te delen aan de deelnemers bij 
de start. 

INFRASTRUCTUUR

We raden aan om geen kleedkamers of douches ter beschikking 
te stellen. Vanaf 1 juli kan je ze in theorie opnieuw ter beschikking 
stellen. De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen 
en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van 
douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigings-
schema, ...).

5. De medewerkers aan de inschrijvingen dienen zichzelf goed te 
beschermen.
Plexiglas, mondmaskers, handgel en/of handschoenen zijn hierbij 
aangewezen.

6. De veiligheidsafstand dient doorheen de inschrijvingen maxi-
maal gefaciliteerd te worden.

7. Een EHBO-team dient aanwezig te zijn.

Het team dient de te volgen procedures bij COVID19-verdachte deel-
nemer te kennen. 

Hij of zij staat in voor sensibilisering omtrent en controle op 
naleving van het gedragscharter waaronder social 
distancing en crowd control. 

8. Duid een coronaverantwoordelijke aan tijdens het event
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1. Kleedkamers & douches
We raden het aanbieden van kleedkamers en douches voor 
deelnemers af. Vanaf 1 juli kan je ze in theorie opnieuw ter 
beschikking stellen. De organisator neemt hierbij extra voorzorgs-
maatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking 
stellen van douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, 
reinigingsschema, ...).

2. Après-bike

NA DE TOCHT

Organiseer je een après-bike dan wordt dit als een ‘extra-sportieve 
activiteit aanzien. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de algemeen geldende maatregelen van de horeca. Het 
wordt het best buiten georganiseerd. Meer info: 
https://heropstarthoreca.be/

Iindien hier ook een podium-
gedeelte met optreden aan 
gekoppeld zou zijn, verwijzen we 
graag naar:
https://sectorgidscultuur.be/
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PARCOURS
1. Pas het parcours aan

zodat het niet te uitdagend wordt voor de deelnemers. Geen te lange 
ritten en niet te veel hoogtemeters voorschotelen is aangewezen. 

2. Groepen
Op het parcours kunnen er zich meerdere groepen vormen. 
De groepen mogen maximaal 50 man groot zijn.

3. We raden de organisatie van bevoorradingen af
Geef indien mogelijk de deelnemers aan de start een pakket mee 
met producten.
Indien je toch een bevoorrading organiseert, dan raden we aan om 
aan volgende maatregelen te voldoen...
→ Vraag bij de lokale overheid van je bevoorradingsplaats na of je
      deze mag organiseren 
→ Vast voedsel: dient individueel verpakt te zijn
→ Fruit: enkel indien volledig in de (niet te eten) schil: bv. hele banaan 
→ Sportdrank: individueel verpakt of in grote afgesloten container
      (zelfbediening in eigen drinkbus)
→ Flows en vlotte doorstroming dienen voorzien te worden om het 
      behouden van afstand maximaal te faciliteren. Het gebruik van 
      duidelijke borden, pijlen en nadars zijn hierbij aangewezen.
→ Vermijd grote samenscholingen op de bevoorradingsposten
→ Ontsmettingsmiddelen beschikbaar stellen voor de deelnemers bij
      het binnengaan van de bevoorradingspost
→ Toiletten op bevoorradingsposten dienen door een team van 
      vrijwilligers regelmatig schoongemaakt te worden.
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BIJLAGEN
TELEFONISCH RESERVATIESYSTEEM - RESERVATIETABEL

Je communiceert als organisator 1 telefoonnummer of GSM-nummer.
Je stelt iemand verantwoordelijk binnen je organisatie die de 
reservaties bij zal houden.

Hij of zij doet dit het best door bijvoorbeeld een Excel-document op 
computer bij te houden. 

We geven een voorbeeld:

De lijst wordt afgedrukt en wordt beschikbaar gesteld voor alle 
personen die meehelpen aan de inschrijvingen.

Door de barcode op te vragen weet je hoeveel leden van Cycling 
Vlaanderen of van VWB er zullen deelnemen en ken je dus ook het 
aantal dat zich zal aandienen bij de inschrijvingen. 

Wie geen barcode heeft zal zich aandienen bij de stroom van de 
dagvergunningen. 
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INLEIDING
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  
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GOOGLE FORMS

Kan je goed overweg met recente IT-toepassingen dan kunnen we 
aanraden om een gratis online inschrijvingsformulier aan te maken.
Heb je bijvoorbeeld een Google-account? Dan kan je snel, gratis en 
gemakkelijk van start gaan. 

Nog geen Google-account? Registreer je dan eerst heel eenvoudig en 
gratis.

Via de volgende link kan je aan de slag gaan: https://www.google.com/
intl/nl_be/forms/about/ 
→ Kies voor privé.
→ Klik op ‘Start a new form’ en maak je vragenlijst aan. Geef je 
      formulier bijvoorbeeld de naam van je fietstocht  en heet de 
      bezoekers welkom onder ‘form description’.

Het type vraag dat we aanraden is ‘short answer’ (zie afbeelding). 
Door op het plusje rechts te drukken kan je een nieuwe vraag aan-
maken.

Welke vragen maak je het best aan?
→ Vragen naar naam en voornaam van de deelnemer uiteraard
→ Gsm-nummer opvragen
→ Tijdstip van vertrek opvragen. Zo kan je bijhouden hoeveel personen
      er op welk moment kunnen langskomen. Je kan die vraag stellen via
      de ‘Multiple choise grid’. Hierbij geef je zelf een aantal tijdstippen
      op waarvoor de deelnemers kunnen kiezen.
→ Ben je lid van Cycling Vlaanderen of VWB? Zo ja wat is je barcode
      nummer?
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© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door 
printouts, kopieën of op welke manier dan 
ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van de auteur.
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Éénmaal de vragen opgesteld zijn, dien je je formulier te bewaren. Er 
wordt een URL gecreëerd die je naar je e-mailadres kan laten 
verzenden via de ‘Send’-knop rechtsboven.

Die gecreëerde link kan je communiceren naar de deelnemers. Cycling 
Vlaanderen kan die link mee opnemen in haar online fietskalender. 

Wat leuk is aan Google Forms is de mogelijkheid die geboden wordt 
om de antwoorden op je vragen te laten bundel in een Excellijst. Ga 
hiervoor naar het juiste Form en klik bovenaan het formulier op 
‘responses’. Je ziet hoeveel personen de vragen ingevuld hebben. Klik 
dan op het groene icoontje  ‘view responses in sheets’. Alle antwoor-
den staan nu mooi gerangschikt. Afdrukken maar!

We raden aan om de verkregen ‘responses’ dagelijks bij te  houden. 
Merk je dat bijvoorbeeld een bepaald tijdstip al te populair is bij de 
deelnemers? Dan kan je het tijdstip gaan verwijderen uit de 
voorgestelde opties. Zo vermijd je grote samenscholingen aan de 
inschrijvingen. 
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Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  
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