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Protocol BMX de Bissinghcrossers 

i.v.m. COVID-19 
 

 
Om verantwoord te kunnen gaan sporten op de BMX-baan en rondom de BMX-baan van de 
Bissinghcrossers geldt onderstaande protocol. Dit protocol is met ingang van 02 juni permanent van 
toepassing mits de overheid nieuwe aanpassingen heeft afgekondigd.  

 
Algemeen voor sporters, ouders/verzorgers en trainers:  

• Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, licht 
hoest, verhoging (vanaf 38 gr.)  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 gr.) en/of benauwdheidsklachten.  

• Alleen eigen leden mogen deelnemen aan de training. 

• Na de training dient de BMX-baan direct worden verlaten.  

• Baan is alleen te huur in overleg.  

• De Bissinghcrossers kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een sporter, 
ouder/verzorger of trainer het COVID-19 virus krijgen.  

 

Voor de sporter:  
• Elke sporter betreedt de BMX-baan via de normale ingang. Dit is aan de kant van het 

clubgebouw. 

• Elke sporter verlaat de BMX-baan via het eerste hek vlak over de brug.  

• Bij aanvang stellen alleen de sporters zich op tussen het juryhok en het parc ferme met 1,5 
meter afstand van elkaar (uitzondering voor leeftijd tot en met 18 jaar).  

• Maximaal 4 rijders aan starthek. Maximaal 4 rijders erachter met 1,5 meter afstand tussen 
elkaar. De overige rijders stellen zich op in het parc ferme met maximaal 4 rijders per rij met 
1,5 meter afstand (uitzondering voor leeftijd tot en met 18 jaar). 

• Trainers houden 2 meter afstand van de sporters.  

• Maximaal 4 rijders over de breedte van de baan naast elkaar en 1,5 meter uit elkaar. De rijen 
stellen zich achter elkaar op met minimaal afstand van 1,5 meter (uitzondering voor leeftijd 
tot en met 18 jaar).  

• Elke sporter neemt zijn eigen bidon mee van huis.  

• Het is ten strengste verboden om te drinken uit een bidon van een andere sporter.  
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Voor de ouders/ verzorgers:  
• Maximaal één ouder aanwezig per rijder. Mocht men meer sporters uit het gezin hebben 

geldt ook één ouder per gezin.  

• Maximaal één ouder per rijder mag de training volgen langs de baan in de daarvoor 
bestemde vakken. De betreffende vakken zijn 1.5 meter uit elkaar aangebracht, dus grenzen 
niet aan elkaar. 

• Het parc ferme is verboden voor ouders om aanwezig te zijn. Hier mogen alleen sporter 
aanwezig zijn. Ook bij slecht weer.  

• Er zal geen koffie worden aangeboden door de club. De kantine zal tijdens de trainingen 
gesloten blijven. Mocht men koffie mee willen nemen alleen voor zichzelf is dat toegestaan.  

• Toiletten zijn gesloten. Alleen in uiterste noodzaak is hierop een uitzondering te maken.  

• Familieleden of vrienden die een keer willen kijken is niet toegestaan.  

• Prullenbakken zijn afgesloten en mogen niet gebruikt worden. Men dient dit zelf mee te 
nemen naar huis.  

• Traktaties zijn niet toegestaan.  
 

Coronaverantwoordelijke:  
• Tijdens de trainingen is er altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig en zal een hesje 

dragen. De coronaverantwoordelijke zal tijdens de trainingen toezien dat de richtlijnen 
worden nageleefd.  

• De coronaverantwoordelijke heeft het recht om een sporter, ouder/verzorger toe te spreken 
als er niet aan de richtlijnen wordt gehouden.  

• De coronaverantwoordelijke heeft het recht om een sporter, ouder/verzorger te vragen het 
park te verlaten wanneer men zich niet aan de richtlijnen houdt.  

• De coronaverantwoordelijke heeft het recht een sporter, ouder/verzorger naar huis te sturen 
als een sporter, ouder/verzorger verdacht wordt van één van symptomen die bij het COVID-
19 past.  

 
De coronaverantwoordelijke zal altijd gesteund worden door iemand van het “bestuur” BMX. Mocht 
de coronaverantwoordelijke vinden dat sporter, ouder/verzorger van de BMX-baan moet worden 
gestuurd i.v.m. het niet volgen van de richtlijnen zal hij of zij dat altijd in overleg doen met iemand 
van het “bestuur” BMX. Het “bestuur” BMX zal het advies overnemen van de 
coronaverantwoordelijke. Mocht iemand van het “bestuur”  
aanwezig zijn tijdens een voorval zal hij of zij de verantwoordelijkheid op zich nemen om het voorval 
verder af te handelen. 
 


