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Corona-protocol 
Wierholt boslopen 
 

Aanpassingen evenement i.v.m. COVID-19 virus 
 

Atletiekvereniging Wieringermeer e.o. 

Wedstrijd data: 5 juli 2020, 2 augustus 2020, 6 september 2020 

 

Voorwoord 
De Wierholt bosloop is een laagdrempelige trimloop welke in de zomermaanden elke eerste zondag 

van de maand wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Wieringermeer e.o.. Het aantal 

deelnemers ligt gemiddeld tussen de 30 en 50, afhankelijk van de vakantieperiode.  

Er zijn verschillende afstanden hard te lopen van 1,6 kilometer t/m 12 kilometer, waar de deelnemer 

zijn/haar afstand kan volbrengen door verschillende rondes over het parcours af te leggen. Er zijn 

drie afstanden in het parcours uitgezet: 1.6 km, 3 km en 4km. 

I.v.m. het COVID-19 virus, ook bekend als het Corona-virus, heeft de wedstrijd organisatie commissie 

dit corona-protocol opgesteld om verspreiding van het virus waar mogelijk tegen te gaan. 

 

Hygiëne maatregelen 
- Aanwezigheid van desinfectiemiddel. 

- Bij aankomst en vertrek wordt gewezen op desinfecteren van de handen. 

- Iemand van de organisatie wordt aangewezen voor naleven van het ‘corona-protocol’. 

- Voor het verloop van het evenement is fysiek contact tussen vrijwilligers en/of deelnemers 

niet nodig. 

- Er is géén kantine, doucheruimte, kleedruimte en toilet aanwezig bij dit evenement. 

- EHBO materialen zijn aanwezig. 

 

Inschrijving 
- Inschrijving buiten het bos, i.p.v. in het bos (zie bijlage 1) 

o Meer ruimte waardoor 1,5 meter gewaarborgd kan worden; 

o Vrijwilliger bij de inschrijving houdt 1,5m afstand van deelnemers. 

- Geen uitgifte van startnummers. 

- Inschrijving niet op papier, maar doorgeven bij nummer uitgifte 

- Tijdregistratie wordt gedaan d.m.v. chips. Deze worden uitgegeven bij de inschrijving. 

- Inschrijfgelden kunnen voldaan worden via PIN. 

- Warmlopen mag niet op het parcours, indien gewenst kan dit op de weg (Sluitgatweg). 
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Wedstrijdverloop 
- Geen vaste starttijd 

o Start tussen 10:00 en 10:15 uur; 

o Netto tijdregistratie d.m.v. chipregistratie; hierdoor geen piekbelasting van 

deelnemers. 

- Geschat tussen de 30 en 50 deelnemers  

o Schatting gedaan o.b.v. voorgaande edities. 

- Uiterste finishtijd is om 11:30 uur.  

o Na deze tijd zal de start/finish en het parcours worden afgebouwd. 

- In de praktijk zal er geen tot weinig publiek zijn (max. 10 personen).  

o Bij aanwezigheid van publiek zal de organisatie zorgen voor naleving van de 1,5 

meter afstand. 

- Na afloop zal er geen koffie/thee/water en versnaperingen worden aangeboden. 

o De deelnemers dienen hier indien gewenst zelf voor te zorgen. 

Informatieverstrekking 
- Het ‘corona-protocol’ is in te zien via de verenigingswebsite (www.avwwieringermeer.nl) bij 

de betreffende evenementen. 

- Op Social Media zal vermeld worden dat bij de betreffende evenementen een ‘corona-

protocol’ van kracht is. 

 

 

 

 

  

http://www.avwwieringermeer.nl/
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Bijlage 1 – Inschrijving, start/finish 
In onderstaande afbeelding is de locatie van de inschrijving aangegeven met een rode pijl. Buiten het 

bos is meer dan voldoende ruimte om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. 

De start- en finishlocatie is aangegeven met de groene rechthoek. De tijdregistratie wordt gedaan 

doormiddel van een chipsysteem. Er zal sprake zijn van een startperiode, waardoor er geen 

piekbelasting of ophoping van deelnemers op één locatie zal ontstaan. 

 

 

 

Bijlage 2 – Parcours paden 
Op onderstaande afbeelding staan de gebruikte paden voor het evenement. In het midden van het 

parcours is een overlap, maar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.  

Ook bij eventueel inhalen van en door deelnemers is op de meeste locaties voldoende ruimte. 

 


