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A. ALGEMENE REGELS 
 

Het overlegcomité besliste op 21 januari 2022 om een coronabarometer in te voeren.  

Op 4 maart 2022 besliste het overlegcomité om vanaf 7 maart 2022 te schakelen naar code geel. We 
konden reeds op een normale manier sporten, maar code geel houdt ook in dat alle beperkende 
maatregelen voor het randgebeuren in de sportsector wegvallen. Er is dus geen mondmaskerplicht 
meer in sportinfrastructuur en de beperkingen op publiek vallen weg. 
 

Voor de UCI-wedstrijden moeten nog wel 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 sa-
men 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:   
- 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, rom-

melende darmen, hoofdpijn, krampen of koorts 

Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor anderen, zoals neusloop 
in geval van hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen 
een niet-besmettelijke aandoening.   
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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 wet-
geving  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 
beschikbare informatie te controleren. 

Alle informatie is beschikbaar op: 

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

• Voor elke gedetailleerde vraag of specifieke situatie: +32 78 15 17 71 (Info Coronavirus, Neder-
lands 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 
beschikbare 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 buiten-
land, moet u: 

• het laatste reisadvies lezen. 

• een Passenger Locator Form invullen (binnen 6 maanden voor aankomst in België) 
 
Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 6 maanden voor je aankomst in België, 
ook als je volledig gevaccineerd bent. Het PLF moet ingevuld worden door iedereen die, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, naar België reist, behalve: 

• als je minder dan 48 uur in België verblijft 

• als je minder dan 48 uur in het buitenland verbleef 
OPGELET: In de volgende gevallen moet je het PLF ALTIJD invullen, OOK als je minder dan 48 uur in 
België verblijft of minder dan 48 uur in het buitenland verbleef: 

• je reist met het vliegtuig of per boot naar België 

• je reist met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar België (bv. de 
Eurostar vanuit het Verenigd Koninkrijk) 

• je verbleef de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland 
 
Je vindt alle regels en het formulier hier: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passen-
ger-locator-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
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D. COVID STRATEGIE UCI-WEDSTRIJDEN 

D.1 Procedure om in een teambubble te komen (UCI) 

D.1.1 Teams en stafleden 

Op onderstaande link vindt u de UCI protocollen.   
https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisation-
and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU 
https://fr.uci.org/pandemie-de-covid-19-epreuves-internationales-protocoles-pour-lorganisa-
tion/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU 

 
 Het protocol is van toepassing op alle UCI wegwedstrijden van de UCI WorldTour, UCI Women's 

WorldTour, UCI ProSeries, Klasse 1 en Klasse 2, alsmede Continental Road Championships, UCI 
Road World Championships en UCI Nations Cup.  

 Zij hebben betrekking op de categorieën Elite en U23, Vrouwen en Mannen, alsmede op de cate-
gorieën Junioren voor de Continentale en UCI Wereldkampioenschappen op de weg. 

 

D.1.2 Commissarissen, Technisch afgevaardigden, medisch en anti-doping personeel en 
media 
 Volgens het UCI protocol 

 
D.2 PROCEDURE BIJ EEN VERMOEDEN VAN COVID-19 

- Alle personen die betrokken zijn bij het evenement (inclusief het personeel en de teamleden van 
het evenement) zijn gevraagd om elk vermoeden van COVID-19 onmiddellijk te signaleren aan de 
medische diensten. 

- De medische dienst van het evenement zal contact opnemen met de COVID-arts om de ver-
dachte patiënt op te volgen.  

- Het beheer van de klinische gevallen zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale of 
regionale gezondheidsdiensten. 

- De identificatie van contactgevallen met een bevestigde COVID-19 zaak (nauwe contacten (hoog-
risico) en blootstellingscontacten met een laag risico) zal de verantwoordelijkheid van de COVID-
arts zijn, in coördinatie met de teamarts en de bevoegde gezondheidsautoriteiten. 

- De uitvoering van het  protocol voor klinisch onderzoek en de doorverwijzing van de patiënt naar 
het dichtstbijzijnde COVID-centrum is de verantwoordelijkheid van de COVID-arts. 
 

D.3 PROCEDURE BIJ EEN BEVESTIGDE COVID-19 

D.3.1 Evenement 

- In het geval van een bevestigd geval van COVID-19, zal de COVID-arts alle relevante informatie 

overmaken aan de organisator, die verantwoordelijk is voor het nemen van de nodige maatrege-

len voor het evenement, na raadpleging van de nationale gezondheidsautoriteiten.  

- Alvorens de beslissingen met betrekking tot het evenement te bevestigen zal de organisator de 

UCI en de vertegenwoordigers van de renners en de ploegen raadplegen en hen de overwegin-

gen van de gezondheidsautoriteiten toelichten.  

- Deze beslissing heeft geen betrekking op de personen die in quarantaine worden geplaatst, het-

geen tot de uitsluitende bevoegdheid blijft behoren van de COVID-arts en/of de nationale ge-

zondheidsautoriteiten. 

  

https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisation-and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisation-and/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
https://fr.uci.org/pandemie-de-covid-19-epreuves-internationales-protocoles-pour-lorganisation/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
https://fr.uci.org/pandemie-de-covid-19-epreuves-internationales-protocoles-pour-lorganisation/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
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D.3.2 Gevolgen van een positieve test 

a. Medewerkers organisatie 

- De persoon die positief testte moet onmiddellijk in isolatie en bij een antigeen sneltest een extra  

PCR-test afleggen. 

- De COVID-arts van de organisatie beoordeelt de risicocontacten en de regels rond contact tracing 

worden gevolgd.   

b. Atleten en staf 

- De persoon die positief testte mag niet deelnemen aan de wedstrijd, moet onmiddellijk in isola-

tie en bij een antigeen sneltest een extra PCR-test afleggen. 

- Na overleg met de teamarts of de teamverantwoordelijke en de COVID-coördinator beoordeelt 

de COVID-arts van de organisatie de risicocontacten en de regels rond contact tracing worden 

gevolgd.   
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1. UCI-WEDSTRIJDEN 
UCI-protocol: 

De organisator van het evenement zal bijzondere aandacht besteden aan de strikte toepassing van 
de individuele maatregelen ter bescherming tegen en ter voorkoming van de verspreiding van het 
virus.  

Het dragen van het mondmasker is permanent gedurende de gehele duur van het evenement, ook 
buiten. 

Het betreft al het betrokken personeel, renners, teamleden, officials, alle geaccrediteerde personen 
(journalisten, medisch personeel, genodigden, enz.), alsmede al het personeel dat betrokken is bij de 
organisatie van het evenement. 

 

1.01 Inschrijvingen 

- Mondmasker verplicht bij de inschrijvingen 

Voorinschrijving 
- Conform geldende procedure (inschrijvingen per team) 
- Elite individueel: Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet meer ter 

plaatse.  

Wedstrijddag 

- Lokaal, voldoende ruim en verlucht.    
- Apart lokaal voor vergadering van het college en voor de ploegleidersvergadering. Deze ruimten 

moet voldoende groot zijn voor het respecteren van de social distancing. 
Dit lokaal moet voldoende geventileerd worden.   

Wat voorzien de ploegen? 
- De sportdirecteur/ploegleider komt alleen inschrijven (met mondmasker) en doet de aanmelding 

van de startende renners.  
- Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de ploegleidersvergadering. 

 

1.02  Teamparking  

- Hou de parking beperkt voor voertuigen van de ploegen, renners, verzorgers en mecaniciens.  

- Het dragen van het mondmasker op de rennersparking is volgens de geldende maatregelen. 

1.03  Ploegleidersvergadering 

- Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de vergadering (UCI). 
 

1.04  Startzone  

- Renners bieden zich aan bij de start, controle aanwezigheid gebeurt door de officials. 
- Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …) 
- Het dragen van het mondmasker door de renners is verplicht tot voor de start (opvang maskers 

te voorzien) (UCI). 

 
1.05  Bevoorradings- en afvalzones (iedereen mondmasker) 

- Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor voorziene zone 
- Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen renners onderling 
- Bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone (aangegeven met borden). 
- Wegwerpzones te voorzien, locatie op te nemen in Technische Gegevens wedstrijd.  
- Maximaal voorbehouden voor de stafleden van de teams/clubs. 
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1.06  Logistieke organisatie 

- Volgwagens ploegen: 

o Maximum 3 personen (UCI). 
o Alle inzittenden dragen een mondmasker (UCI) 

1.07  Aankomstzone  

 Beperk de toegang tot de aankomstzone zo veel mogelijk. Geef alleen essentiële personen (1 à 2 
personen per team, enkele fotografen) en iedereen met een verplicht mondmasker toegang tot 
de zone achter de aankomstlijn. 

 Omhelzingen na de finishlijn. Vraag de renners om de preventieve basismaatregelen tegen virus-
verspreiding na het overschrijden van de finishlijn in acht te nemen. Vraag de renners om team-
genoten, andere renners of personeelsleden niet te omhelzen wanneer ze hun overwinning vie-
ren. Ze moeten een minimale afstand bewaren tussen zichzelf en de andere renners, zelfs na het 
overschrijden van de finishlijn. 

 
1.08  Anti-dopinglokaal 

- De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen gerespecteerd te worden. 

1.09  Geneeskundige hulpverlening 

- Aanwezigheid van EHBO-team conform de voorschriften van het KB 2019 en de tabel “Genees-

kundige Hulpverlening Wielerwedstrijden”.  De EHBO-diensten hebben kennis van zaken betref-

fende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of toeschouwers. 
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2. CEREMONIE & PERS 

2.01  Tent aankomst opvang renners 

- Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner 

2.02 Huldiging 

- Volgens de UCI- en de algemene regels. 

2.03 Pers 

- Volgens de UCI- en de algemene regels. 
 
 

3. PUBLIEK 

- Volgens de algemene regels (zie A) 
 
 

4. VIP & CATERING 
- Cateringfaciliteiten & VIP volgen maatregelen voor horeca. 
 
 

5. COVID-COÖRDINATOR 

- Het blijft voor UCI-wedstrijden verplicht om in elke organisatie een “Covid-coördinator” aan te 
duiden.  

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

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


