Parcoursen Woensdrechtse Wielerzomer
& maatregelen verkeer en corona
CORONA PROTOCOL
Woensdrechtse wielerzomer.
Tijdens de wielerwedstrijden zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven deelnemers
dus geen afstand te houden tijdens wedstrijden. Er is t.a.v. de coronamaatregelen geen reden om
een limiet in te stellen v.w.b. het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden. Wel in verband met de
reguliere veiligheidsnormen van de KNWU zijn de wedstrijden aan een maximum aantal gebonden.
Voor en na de wedstrijden blijven de algemene hygiënemaatregelen essentieel:
→ Was je handen regelma g 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
vermoeidheid…) blijf je thuis.
ALGEMENE REGELS
Voorinschrijving
→ Vooraf online inschrijven (via de website van de KNWU), niet meer ter plaatse bij- of inschrijven
→ Voorinschrijvingen staan open voor licen ehouders van de KNWU.
→ Afmelden kan tot 24u voor de wedstrijd.
→ De Coronastewards zijn verantwoordelijk voor de controle op naleving van het gedragsregels
waaronder social distancing. Bij niet-naleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd. De “permanance”
is in alle gevallen een caravan of camper met luifel waarvandaan de rugnummers en prijzen worden
uitgereikt of ingeleverd. Zie per dorp op welke locatie deze zijn gesitueerd. De organisatie aan de
inschrijving reguleert de stroom renners middels dranghekken en aanwijzigingen van een
coronamedewerker(ster).
→ Mondmaskers, handgel, handschoenen voor de officials (één van de KNWU en één namens de
organisatie)
→ Plexischermen op de tafels voor het afhalen en inleveren van de rugnummers.

WEDSTRIJD INSCHRIJVINGEN
Wat regelt de organisator?
→Een team met coronastewards die het gedrag van de deelnemers voor en na de wedstrijd
controleert en het publiek aanspreekt op het naleven van de regels.
→ Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distancing regel.
→ Bij de inschrijﬂoca es dienen voldoende ruim te zijn en permanent geventileerd te worden.
Indien mogelijk maken we gebruik maken van een aparte in- en uitgang. In open lucht onder luifel of
partytent.
→ Rugnummers : de rugnummers worden door de organisa e ontsmet na inlevering.
Wat geldt voor de renners?
→ De renner komt alleen inschrijven zonder begeleider/ouder (minderjarige renners kunnen door
één ouder/voogd begeleid worden)
→ Inschrijfgeld wordt automa sch door de KNWU geïncasseerd
RENNERSPARKING
→ Deelnemers aan de wedstrijden dienen hun auto op een openbare parkeerplaats of straat te
parkeren. De deelnemers wordt verzocht om om te kleden in de auto. Kleedkamers en douches zijn
uit veiligheidsoogpunt niet voorzien.
BEZOEKERS-PUBLIEK
Aan het publiek wordt uitdrukkelijk verzocht om de algemene richtlijnen op te volgen. Met als
belangrijkste stelregel: 1,50 afstand van elkaar houden. In de start-en finsh zone is GEEN publiek
toegestaan. Deze zone is afgebakend. De publieksregelaars assisteren ook bij het oversteken van het
publiek. Op het gehele parcours hangen waarschuwingsborden die het publiek attenderen op de 1,5
meter regel en de looprichting aangeven zodat publiek elkaar niet hoeft te passeren.
START&FINISH
Deze zone is verboden voor publiek.
→ De startzone (op de straat) is enkel toegankelijk voor de renners en officials
→ Renners stellen zich max. 10 min voor de start op.
→ Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen)
→ Nultoleran e voor het weggooien van afval
→ Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen renners onderling

AUTO’s in de koers
→Voorrijwagen . 1 Chauﬀeur
→Volgwagen 1. Chauﬀeur en oﬃcial (achterin rechts) dragen een mondmasker
→Volgwagen 2. Chauﬀeur en EHBO (achterin rechts) dragen een mondmasker.
→Motorrijders houden voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende afstand met renners en derden.
→ Jurybus. Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden. De jurybus wordt
optimaal geventileerd door openstaande ramen. - Uitslag voor huldiging kunnen aan de finish
worden opgemaakt - Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeurt in de permanence .
Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials) - Indien mogelijk gescheiden ruimte of
gebruik van plexischermen.
→ Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk rustig
door naar hun auto (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht blijven ter plaatse)
AANKOMST/AANKOMSTPROCEDURE
→Interviews en foto’s in openlucht
→ Afstand bij interviews te respecteren
CEREMONIE
→ Een beperkte huldiging
→ Plaats voorzien waar social distancing voor fotografen en publiek kan gewaarborgd worden
→ Alleen renners op het podium.
→ Eventuele bloemen liggen klaar bij het podium en zijn door de renners op aangeven vanzelf te
nemen.
→ Betaling prijzengeld gebeurt onder de luifel. Een coronasteward reguleert de stroom renners.
Gebied afgezet met dranghekken voor een veilige looproute..
→ De voorschri en van de bevoegde dopingautoriteit dienen gerespecteerd te worden. Ook tijdens
de eventuele dopingcontrole wordt de 1,5 meter regel gehandhaafd.
Contactpersonen ivm maatregelen:
Niels van Elzakker 06-55592992
Lars Akkermans: 06-40378194
Jeroen van Wezel: 06-51171943

Parcoursen & verkeersmaatregelen
Ossendrecht: zaterdag 8 augustus 2020
Start en finish aan de Middelstraat.

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2712716.
Verkeer:








Afhalen rugnummers en afhalen prijzen aan de Middelstraat, ca 200 meter na de start-en
finish. Op oprit woonhuis.
Start-en finishzone vrij van publiek. 50 meter voor en na de finish verboden voor publiek.
C1 borden:Vooraan Nieuweweg- Hageland- Laagstraat- Middelstraat
Langs de route “coronaborden 1,50 meter”
Looprichting rechts van de weg.
Toezicht op coronaregels door herkenbaar coronateam (4 personen)

Woensdrecht: zaterdag 15 augustus 2020
Start en finish aan de Bossestraat/parallelweg snelweg.
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2712709.
Verkeer:










Afhalen rugnummers aan de caravan/camper in weiland aan de Langeweg.
Start-en finishzone vrij van publiek. 50 meter voor en na de finish verboden voor publiek.
Geblindeerd hekwerk in de bocht nabij bord bebouwde kom ivm inkijk terras NPU.
C1 borden (Langeweg vooraan) en Dorpsstraat/Grindweg
Terrein Van der Pol Pallets verboden toegang voor publiek.
Langs de route “coronaborden 1,50 meter”
Looprichting rechts van de weg.
Toezicht op coronaregels door herkenbaar coronateam (4 personen)

Hoogerheide: zaterdag 29 augustus 2020
Start en finish bovenaan de Scheldeweg t.h.v. oprit Aldi.
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2712738.
Verkeer:













Afhalen rugnummers aan de caravan/camper in weiland aan de Onderstal/Scheldeweg.
Start-en finishzone vrij van publiek. 50 meter voor en na de finish verboden voor publiek.
Geblindeerd hekwerk in de bocht Scheldeweg/Nieuweweg ivm inkijk terras ’t Klavertje.
Doorgaand verkeer naar Hoogerheide via Bunkerbaan-Huijbergseweg.
Raadhuisstraat bereikbaar. Ook AH en Aldi.
Scheldeweg 1 richting vanuit de Raadhuisstraat ri. Bergen op Zoom.
Uitgezonderd bussen en bestemmingsverkeer Plan De Hoef.
C1 borden: Rotonde Scheldeweg Bunkerbaan (Doorgaand verkeer gestremd)
Dorpsstraat – Scheldeweg/Ossendrechtseweg -Scheldeweg/De Hoef
Ontsluiting wijk Canadalaan middels verkeersregelaars.
Langs de route “coronaborden 1,50 meter”
Looprichting rechts van de weg.
Toezicht op coronaregels door herkenbaar coronateam (4 personen)

Putte: zaterdag 5 september 2020
Start en finish aan de Koppelstraat t.h.v. Grenswachters
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2712753.
Verkeer:











Afhalen rugnummers aan de caravan/camper op parkeerterrein De Batters (aan de
Heerenbaan)
Start-en finishzone (groen/rood) vrij van publiek. 50 meter voor en na de finish verboden
voor publiek.
(Voorwaarde) overleg met vv Grenswachters voor het sluiten van de kantine.
Indien kantine open is, inschrijving en start finish verplaatsen.
Ontsluiting woonwagenkamp via verkeersregelaar met de richting van de renners mee.
C1 borden: Heerenbaan- Bosweg- Koppelstraat- Postbaan
Langs de route “coronaborden 1,50 meter”
Looprichting rechts van de weg.
Toezicht op coronaregels door herkenbaar coronateam (4 personen)

Huijbergen: zaterdag 12 september 2020
Start en finish Staartsestraat
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2712756.
Verkeer:








Afhalen rugnummers en afhalen prijzen aan de caravan/camper op parkeerterrein kerk
Start-en finishzone (groen/rood) vrij van publiek. 50 meter voor en na de finish verboden
voor publiek.
2 C1 borden nodig.(Staartsestraat en Bakkerstraat)
Langs de route “coronaborden 1,50 meter”
Looprichting rechts van de weg.
Toezicht op coronaregels door herkenbaar coronateam (4 personen)

Uitreiking prijzen algemeen klassement ook aan de caravan of camper.

