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1. Inleiding 
 

Motorsport Vlaanderen is de sportfederatie in Vlaanderen bevoegd voor het motorrijden in al haar 
disciplines en erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 
 
De clubs aangesloten bij de Motorsport Vlaanderen organiseren evenementen tellende voor de 
Belgische en Vlaamse kampioenschappen, waaronder de zogenaamde ‘toeristische’’ 
kampioenschappen. Er worden volgende officiële en beschermde titels toegekend : "Kampioen van 
België – Kampioen van Vlaanderen". 
 
Alleen de jaarlicentiehouders van Motorsport Vlaanderen en de FMWB (de enige twee bonden 
statutair lid van de Belgische Motorrijdersbond (BMB)) kunnen punten bekomen voor deze 
verschillende kampioenschappen. 
 
Deelname aan de evenementen is echter ook mogelijk voor motorrijders zonder licentie. 
 
Deze evenementen vinden uitsluitend plaats in het weekend en op feestdagen. De naleving van het 
organisatie reglement wordt gecontroleerd door afgevaardigden-scheidsrechters aangesteld door de 
nationale commissie ‘Motorrijden in de Vrije Tijd’ (NCMVT) van de BMB. 
 
De rondritten worden getraceerd door de organisatoren en worden individueel of met maximaal 15 
ervaren motorrijders, via roadbooks afgelegd. 
Deze roadbooks zijn GPS-bestanden die de deelnemers vooraf van thuis uit kunnen opladen via een 
bestaande en veilige computertoepassing. 
 
In deze context is het risico op contact praktisch nul; het risico op ongevallen wordt sterk verminderd. 
 
 

2. Referenties 
 

Dit protocol werd opgesteld op basis van : 

- Het Ministrieel Besluit van 30 juni 2020;  
- Het Vlaamse Protocol voor sportevenmenten; 
- Gids voor een veilige heropstart van de HORECA; 

 

3. De 6 GOUDEN regels:  
 

I. Het respecteren van de elementaire hygiënevoorschriften (handen wassen, niet kussen, 
geen handen schudden, ...); 

II. Outdoor activiteiten hebben de voorkeur. Als dit niet mogelijk is, moeten de lokalen 
worden geventileerd; 

III. Handhaving voorzorgsmaatregelen voor mensen in risicogroepen; 
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IV. Behoud van sociale afstand behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen, 
kinderen onder de 12 jaar onder elkaar, of mensen die deel uitmaken van dezelfde 
"bubbel". Als dit niet mogelijk is, wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen; 

V. Sociale contacten worden toegestaan tussen 15 verschillende mensen per week, naast 
mensen die onder hetzelfde dak wonen; 

VI. Bijeenkomsten in groep zijn toegestaan met een maximum van 15, inclusief kinderen 
(bijvoorbeeld restaurant, wandeling in een park, etc.). 

 

4. Regels en aanbevelingen specifiek voor de sportwereld 
 
• Er dient vooraf contact te worden opgenomen met de bevoegde gemeentelijke 

autoriteiten; 
• Er is geen limiet wat betreft het aantal deelnemende sporters; 
• In de mate van het mogelijke zorgt de organisator voor een spreidingssysteem bij het 

beheer van zijn sportevenement (uitgestelde start, enz.); 
• Afhankelijk van de beschikbare ruimte mag een evenement maximaal 400 toeschouwers 

verwelkomen tot en met 31 juli en maximaal 800 personen vanaf 1 augustus; 
• Het begrip publiek omvat niet de sporters en hun staff; 
• Het begrip publiek omvat niet de mensen die nodig zijn voor de organisatie en die, in de 

mate van het mogelijke, de sociale afstand respecteren; 
• De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve 

voor mensen uit dezelfde bubbel; 
• Voor eenmalige evenementen in de openbare ruimte is een online tool beschikbaar 

(https://www.covideventriskmodel.be/) die als referentie dient voor de gemeenten bij 
het verlenen van de toelatingen voor deze evenementen. Het gebruik van deze tool wordt 
aanbevolen voor evenementen met maximaal 200 toeschouwers en is verplicht voor 
evenementen met meer dan 200 toeschouwers. Het is aan de organisator om de gegevens 
in de tool in te voeren en de resultaten door te geven aan de gemeente. Een positieve 
evaluatie van de matrix is slechts een indicatie en geen automatische toelating. De 
gemeente integreert dit advies in de multidisciplinaire risicoanalyse om te beslissen over 
het verlenen van een vergunning; 

• Voor de vertrek- en aankomst zones moet rekening gehouden worden met de norm van 
4m² / toeschouwer om het maximale aantal toeschouwers te bepalen; 

• Voor zones op de openbare weg gelden de regels van de openbare ruimte (de 6 gouden 
regels); 

• Als het evenement specifieke veiligheidsvoorwaarden bevat, blijven deze van toepassing 
(verboden zones, seingevers op kruispunten, enz.); 

• Basishygiëneregels (handen wassen bij in- en uitgangen, contact vermijden enz.); 
• Als sociale afstanden niet kunnen worden gerespecteerd, wordt het dragen van een 

mondmasker ten zeerste aanbevolen voor het publiek, organisatoren en de deelnemers 
buiten hun sportactiviteiten; 

• De toiletten en wastafels zijn toegankelijk; 
• Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. De protocollen "indoor sport" en "outdoor 

sport" moeten worden gevolgd; 
• Alle voorwerpen die door toeschouwers worden aangeraakt, moeten regelmatig worden 

gedesinfecteerd (deurklinken, leuningen, schakelaars, enz.); 
• Voorzie op regelmatige plaatsen handdesinfectiepunten (verdelers van desinfecterende 

oplossingen); 
• Medewerkers moeten worden beschermd door een adequaat beveiligingssysteem 

(plexiglas, mondmasker,  enz.); 
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• Nauwkeurig verkeersplan en meervoudige affichage; 
• Het wordt aanbevolen om een reserveringssysteem op te zetten en / of toegangskaarten 

te verkopen voorafgaand aan het evenement; 
• Zorg voor een veiligheidsplan; 
• Voor buvettes, restaurants, .. geldt het Horeca-protocol; 
• De parkings moeten aangepast zijn om het aantal voorziene personen te ontvangen; 
• Er wordt een contactpersoon aangeduid en zijn/haar naam wordt kenbaar gemaakt, zodat 

klanten en personeelsleden mogelijke besmettingen door het COVID-19-coronavirus 
kunnen melden om zo contactopsporing te vergemakkelijken. 

 

5. Organisatie toeristische treffens - Fase  1 juli 2020 tot 31 aug 2020 

a. Analyse van het risico : 

i. Directe overdracht: 
Outdoor-activiteiten uitgevoerd door ervaren en verantwoordelijke motorrijders (vele jaren 
ervaring), waarbij noodzakelijkerwijs de verkeersregels worden gerespecteerd betreffende 
bescherming (handschoenen, helm, kleding). 

Risico directe verspreiding: GEEN of extreem laag, rekening houdend met bovenstaande 
regels betreffende de bescherming 

ii. Indirecte overdracht: 
Er wordt geen reiniging van het materiaal voorzien 

Geen overdracht van hand op hand uitgezonderd de inschrijvingskaarten voor de 
organisatoren die in het bezit zijn van desinfecterende gel. 

Risico op indirecte verspreiding: GEEN of extreem laag, rekening houdend met de hieronder 
beschreven richtlijnen voor wat betreft de bescherming van organisatoren bij de 
inschrijvingen. 

iii. Gebruik van mondmaskers en handschoenen : 
Cfr punten 5.d en 5.e  

b. Periode van geldigheid  
De onderstaande specifieke maatregelen voor de hervatting van deze evenementen dienen 
verplicht te worden gerespecteerd voor elke organisatie die onder de VMBB- of FMWB 
bevoegdheid wordt georganiseerd, en die meetelt voor de BMB-VMBB kampioenschappen in 
de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. 

c. Toegelaten deelnemers 
Motorrijders in het bezit van een vergunning geldig in 2020 en afgeleverd door Motorsport 
Vlaanderen of FMWB. 

Andere motorrijders op voorwaarde dat ze de opgelegde maatregelen op het vlak van afstand 
en hygiëne strikt naleven. 

Alle passagiers zijn toegelaten. 
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d. Organisatie 

i. Parking : 
• Respect van een afstand van 2,00 m tussen elk voertuig 
• 2 parking verantwoordelijken met mondmasker aangesteld door de organisatoren  

ii. Onthaal in zaal : 
• Respect van de Horeca richtlijnen : 

o Respect afstandsregels : aangepaste inrichting van de zaal  
 1,5 m tussen elke tafel behalve indien plexiglas voorzien is tussen de 

tafels 
 Maximum 15 personen per tafel 
 Klanten enkel zittend en bediening aan tafel  

o Personeel met mondmaskers  
o Reiniging tafel en stoelen  
o Ventilatie van de zaal 
o Geen service aan de bar/toog wordt toegelaten, enkel bediening aan tafel 

iii. Onthaal in open lucht (niet verplicht om dit te voorzien) : 
• Respect afstandsregels bij de inschrijving 
• Respect Horeca richtlijnen bij bediening in open lucht (cfr punt  5.d.ii) 

e. Organisatoren 

i. Indien onthaal in zaal: 
• 4 personen maximum met mondmasker 
• BMB afgevaardigde(n) met mondmasker 
• Desinfecterende gel te voorzien voor de deelnemers 
• Zeep en wegwerp handdoeken te voorzien voor de toiletten 

ii. Indien onthaal in open lucht  
• 2 personen maximum met mondmasker 
• BMB afgevaardigde(n) met mondmasker 
• Desinfecterende gel te voorzien voor de deelnemers 
• Zeep en wegwerp handdoeken te voorzien voor de toiletten 

iii. Doortochtcontroles : 
• Cafés of restaurants die het Horeca-protocol respecteren (bewijs van doortocht 

aangebracht door een lid van de organisatie met mondmasker) 
• In open lucht door de organisator (2 personen met mondmasker om de 

doortochtbewijzen aan te brengen) 
 

f. Roadbooks en verloop van de rondrit 
Maximaal 15 motorfietsen tesamen 

De roadbooks moeten door de deelnemers van thuis uit worden opgeladen of afgedrukt via de 
hiervoor voorziene computertoepassing (Magelan) voor licentiehouders. 

Mogelijkheid tot opladen van het roadbook voor GPS ter plaatse voor de anderen (afstand + 
mondmasker voor de personen belast met de oplading) 
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g. Prijsuitreiking - klassementen 
Om het verzamelen van mensen op 1 plaats zoveel mogelijk te beperken, is het organiseren 
van een prijsuitreiking (dagprijzen) verboden. 
De klassementen zullen na het treffen op de BMB website worden gepubliceerd. Geen 
publicatie ter plaatse. 

h. Informatie aan de deelnemers   
Op de website / Facebookpagina van de BMB, VMBB, FMWB en de organiserende club wordt 
een brochure met alle veiligheidsinformatie voor de deelnemers gepubliceerd. 

 

6. Toelating lokale overheden 
 
De club moet de toelating van de lokale autoriteiten verkrijgen voor de organisatie van het 
evenement. 
 
Een officieel document moet naar de aangesloten bond van de organiserende club worden verzonden, 
tenminste 1 week voor de organisatie. 
 
 

7. Verantwoordelijkheid 
 
Motorsport Vlaanderen en de BMB hebben dit protocol opgesteld als leidraad voor haar 
organiserende clubs om hen te helpen bij het toepassen van de wetgeving gepubliceerd naar 
aanleiding van de Covid19 crisis. 
 
Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de organiserende club om deze wetgeving te 
respecteren. Noch Motorsport Vlaanderen noch de BMB kunnen aansprakelijk worden aangesteld 
voor mogelijke inbreuken op deze wetgeving.  
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Bijlage- Afkortinglijst 
 

Motorsport Vlaanderen       

Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique      FMWB 

Belgische Motorrijdersbond        BMB 

Nationale Commissie Motorrijden in de Vrije Tijd     NCMVT 
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