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1 Inleiding 
 

Met dit draaiboek willen we alle getroffen maatregelen tegen Covid-19 bekend maken om zo een 

veilige omgeving te creëren tijdens onze evenementen. Dit dient als een houvast voor zowel 

organisator als deelnemer. Let wel op, de bepalingen die hierin staan opgesomd zijn dynamisch en 

dus afhankelijk van de beslissingen van onze regering. Al onze maatregelen zijn conform met het 

basisprotocol van de Vlaamse overheid in het kader van professionele sportwedstrijden. 

In dit draaiboek staan al onze huidige maatregelen opgesomd aan de hand van de verschillende 

aspecten van een wedstrijd. Onze Covid-coördinator wordt voorgesteld, bij wie je terecht kan met 

vragen over deze maatregelen. Verder geven we ook nog een beetje uitleg over ons 

communicatieplan en onze wedstrijdorganisatie. Ten slot bespreken we de teststrategie die bij ons 

van toepassing is. 
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2 Veiligheidsmaatregelen 
Als organisator creëren wij omstandigheden waarin individuen deze regels kunnen naleven! 

 

2.1 Social Distance 
De algemene regel luidt als volgt: Op heel het terrein hou je ten alle tijden 1,5m afstand van 

personen die niet tot je “bubbel” behoren. Je verplaatst je enkel in je sociale bubbel en als je je toch 

met anderen verplaatst hou je 1,5m afstand en draag je een mondmasker! 

Samenscholingen met meer dan 4 personen zijn verboden! 

Er zijn verschillende zones voorzien zodat officials, sporters, medewerkers… elkaar zo weinig mogelijk 

kruisen (zoals aparte sanitaire voorzieningen, afgebakende ruimtes, …)  

Verder zijn er nog enkele ruimtelijke maatregelen voorzien: 

• Fysieke barrières (plexiglas, nadar, …) 

• Circulatieplan (éénrichtingsverkeer en looplijnen) 

• Densiteitsregels (statisch = 1/10m²; dynamisch = 1/30m²) 

• Aparte in- en uitgang piste/paddock 

 

Al onze gemeenschappelijke eetgelegenheden zijn gesloten wegens de geldende horeca-

maatregelen.  

Bovenop alle maatregelen die we treffen houden we extra rekening met risicogroepen zoals ouderen 

en mensen met ernstige medische aandoeningen 
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2.2 Mondneusmaskers 
Een mondneusmaskers dragen is verplicht op de volledige wedstrijdsite voor personen vanaf 12 jaar.   

Uitzondering: Tijdens het rijden is het niet verplicht een mondmasker te dragen maar vanaf men 

afstapt moet het mondmasker terug worden opgezet. 

Wij als organisator zijn verplicht mondmaskers aan te bieden, deze maskers kunnen tegen betaling 

afgehaald worden aan het wedstrijdsecretariaat.  

 

2.3 Hygiënemaatregelen 
Als organisator voorzien we desinfecterende dispensers op verschillende plaatsen verdeeld over de 

wedstrijdsite. Deze worden regelmatig gecontroleerd en bijgevuld. Ook zorgen we dat er altijd 

voldoende zeep, papieren doekjes, desinfecterende gel en plastieken handschoenen in voorraad zijn. 

Contactoppervlakken die veel gebruikt worden zoals deurklinken en kranen worden extra ontsmet 

net zoals materiaal dat door meerdere mensen gebruikt word. 

Het is belangrijk dat mensen hun handen regelmatig wassen en ontsmetten. Informatie over de 

hygiënemaatregelen wordt actief verspreid met behulp van affiches. 

 

2.4 Ventilatie 
Bij voorkeur gaan zoveel mogelijk activiteiten buiten door! 

De toegankelijke lokalen binnen die wel gebruikt worden, ventileren we met zowel natuurlijke als 

mechanische ventilatiesystemen om verspreiding van het virus tegen te gaan.  
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3 Covid-Coördinator 
 

Onze Covid-coördinator staat in voor alle communicatie met betrekking tot de maatregelen rond 

Corona. Ze is een aanspreekpunt en kijkt toe of iedereen de maatregelen naleeft en zo niet mag ze 

deze personen verwijderen van de wedstrijdsite. De toegang, van personen die de wedstrijdsite 

willen betreden, zal geweigerd worden als ze zich niet aan de maatregelen houden. De Covid-

coördinator zal bijgestaan worden door het Corona-safetyteam voor de handhaving van de 

maatregelen. 

Gegevens Covid-Coördinator 

Naam: Marijke De Rossi 

E-mail: marijke@sentowerpark.com 

Tel.: +32 89 20 18 02 

Gsm: +32 476 41 06 17 

 

4 Communicatieplan  
 

De communicatie rond de veiligheidsmaatregelen gebeurt zowel online als offline. Voor de wedstrijd 

begint, gaat de communicatie vooral via onze digitale kanalen. Tijdens de wedstrijd gebeurt de 

communicatie aan de hand van affiches op de wedstrijdsite, via LED-borden of door het personeel 

zelf. 

Alle verdere communicatie rond Coronamaatregelen zal door onze Covid-coördinator meegedeeld 

worden.  

Voor vragen kan je altijd terecht bij volgende instanties 

De Covid-coördinator: Marijke De Rossi 

- E-mail: marijke@sentowerpark.com 

- Tel.: +32 89 20 18 02 

 Tijdens de wedstrijd: De Show Office 

- E-mail: showoffice@sentowerpark.com 

- Tel.: +3289 20 18 05 
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5 Wedstrijdorganisatie 
 

5.1 Indeling van de ruimtes 

5.1.1 Parking 
- Zorg op de parking voor voldoende afstand tussen de vrachtwagens, camionettes... Zo wordt 

er naast elke vrachtwagen nog een extra lege parkeerplaats gelaten. De extra afstand tussen 

de voertuigen moet ervoor zorgen dat social distancing, ook bij het op- en afzadelen kan 

gegarandeerd worden.  

- De steward zorgt ervoor dat social distancing bewaard wordt op de weg van en naar de 

pistes. 

 

5.1.2 Stallen  
- In de stallen wordt er voldoende ontsmettingsmiddel voorzien zodat al het gebruikte 

materiaal regelmatig gereinigd kan worden. 

- Iedereen in de stal draagt een mondmasker en houd 1,5m afstand van mensen die niet tot je 

bubbel behoren. 

- Ruiters en grooms zijn enkel toegelaten in de stallen van hun eigen paarden. 

 

5.1.3 Pistes 
Inrijpiste  

- In de inrijpiste zijn enkel ruiters en 2 extra personen per paard toegelaten (groom, trainer of 

ouder). Anderen hebben geen toegang. 

- Alle aanwezigen zijn verplicht een mondmasker te dragen. Ook wordt aan de grooms en 

trainers gevraagd regelmatig hun handen te ontsmetten en 1,5m afstand te houden, 

wegwerp handschoenen zijn sterk aangeraden. Een steward zal dit controleren en ruiters, 

wiens begeleider/ trainer deze maatregelen niet naleeft, kan niet meer deelnemen aan de 

wedstrijd.  

- Ruiters zijn niet verplicht tijdens het rijden een mondmasker te dragen. Ze moeten wel altijd 

de onderlinge afstand van 1,5 meter vrijwaren. 

- Uitstappen van paarden gebeurd niet in dezelfde piste waar ook wordt ingesprongen. 

- In iedere piste is het aantal ruiters beperkt tot 1 per 100m². 

- De in- en uitgang van elke piste moet altijd vrijgehouden worden om vlotte doorstroming te 

garanderen, zo wordt onderling contact tussen de ruiters vermeden. 

Wedstrijdpiste 

- In de wedstrijdpiste zijn maximaal 3 paarden tegelijk toegelaten, namelijk: 

• de combinatie die net het parcours gereden heeft en de piste gaat verlaten 

• de combinatie die aan het springen is 

• de combinatie die als volgt aan de beurt is. 

- Tijdens de ombouw van het parcours dienen de pistehulpen en parcoursbouwers een 

mondmasker/gezichtsbescherming te dragen. 

- Tijdens de parcoursverkenning zijn er kleine groepen toegelaten in de piste. Ook zij moeten 

een mondmasker dragen. 

- Bij de prijsuitreiking wordt enkel de winnaar in de piste verwacht om onnodig contact te 

vermijden. 
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5.1.4 Bureau  
- De medewerkers op het bureau krijgen een basispakket “veiligheid”. Ze dienen ook altijd een 

mondmasker/gezichtsbescherming te dragen. En ook hier is voldoende ontsmettingsalcohol 

aanwezig. 

- Er wordt hen gevraagd om geen rechtstreeks contact te zoeken met de ruiters. Enkel die 

taken die kunnen uitgevoerd worden mits social distancing zijn van belang. 

 

5.1.5 Show Office  
- Er mag maar 1 bezoeker tegelijk in de Show Office aanwezig zijn. Omdat in deze ruimte veel 

mensen over de vloer komen zal er hier extra geventileerd worden en zijn er 

plexiglasschermen voorzien om onze medewerkers extra te beschermen. Een mondmasker 

dragen bij het betreden van het wedstrijdsecretariaat is verplicht. Ook hier is 

ontsmettingsmiddel aanwezig om de gebruikte materialen regelmatig te ontsmetten.  

- Er dient op voorhand gereserveerd te worden via Equibel (inschrijving), gekoppeld aan een 

online betaling. Andere betalingen gebeuren enkel met bancontact, betalingen met cash zijn 

niet toegelaten. 

- Communicatie tussen stewards en de Show Office gebeurt via Walkietalkie en gsm. Dit om 

het aantal contacten te beperken. Start- en resultatenlijsten zullen niet uitgedeeld worden. 

Een infobord met onder meer de hygiëne maatregelen en de startlijsten wordt afzonderlijk 

voorzien. 

- Omdat er geen prijsuitreiking mag plaatsvinden komen de laureaten zelf hun prijs ophalen in 

de Show Office. 

 

5.2 Betrokkenen tijdens het evenement 
Volgens de huidige Coronaregels mogen enkel personen aanwezig zijn op de wedstrijdsite die 

toedragen aan het goede verloop en de organisatie van een wedstrijd.  

Per sporter mag er een groom en een begeleider aanwezig zijn.  

Samenscholingen met meer dan 4 personen zijn verboden. 

 

Al de personen die aanwezig zijn worden geregistreerd. Hun naam en e-mailadres of 

telefoonnummer zal minstens 14 dagen worden bewaard voor eventueel contactonderzoek.  

De federatie staat in voor de registratie van de atleten en de officials, wij als organisatie registreren 

alle overige personen die aanwezig zijn op de wedstrijdsite. 

 

Toeschouwers zijn niet toegelaten. Dit wil zeggen dat er ook geen VIPS, partners, genodigden, … 

aanwezig mogen zijn. Personen die ziektesymptomen vertonen of geen negatieve PCR-test kunnen 

voorleggen zullen ook geweigerd worden. 

 

5.3 Crowd-management  
▪ We voorzien looptrajecten en éénrichtingsstromen door middel van fysieke barrières zodat 

social distancing gewaarborgd wordt 

▪ We voorzien plexiglasschermen en nemen ook maatregelen om wachtrijen te vermijden 

zoals bv online inschrijven en betalen voor de wedstrijd. 

▪ Wij als organisatie maken deelnemers, op een beleefde manier, attent op de geldende 

maatregelen en treffen sancties als mensen deze niet naleven. 

Deze mensen hebben toegang tot alle zones door de taak die ze te vervullen hebben: 
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- Veearts 

- EHBO-team 

- Politie 

- Brandweer 

- Schoonmaakploeg voor en na de wedstrijd, in afwezigheid van de actieve deelnemers en mits 

het dragen van de nodige beschermingsmiddelen (handschoenen, mondneusmasker, strikte 

handhygiëne) 

- Covid-coördinator 

- Administratieve staf  

- Onderhoudstechnicus van de wedstrijdsite 

5.3.1 Steward 
- Stewards dragen ten alle tijden een mondmasker en ontsmetten regelmatig hun handen en 

het gebruikte materiaal. 

- Communicatie met de Show Office gebeurt via Walkietalkies of via gsm om onnodige 

contacten te vermijden. Hoofdstelnummers zullen op de startlijst staan, ruiters hoeven dus 

niet naar de Show Office om zich aan te melden, maar kunnen dat via de steward doen. De 

steward brengt het wedstrijdsecretariaat op de hoogte.  

- Er wordt geen rechtstreeks contact gezocht met de ruiter. Bij de bit controle zorgt de 

steward dan ook dat de groom op afstand blijft, de neusriem hoeft niet opengemaakt te 

worden. Verder verloopt de bit controle zoals normaal!  

5.3.2 Jury 
- Het aanmelden van juryleden gebeurt in de Show Office. Er wordt gevraagd hier niet te lang 

te blijven rondhangen zodat de aanmeldingen vlot en veilig kunnen gebeuren. 

- In de Jurytoren wordt gevraagd het aantal personen zo laag mogelijk te houden. Indien 

mogelijk houdt iedereen in de jurytoren 1,5m afstand of draagt hij/ zij een mondmasker. Er is 

voldoende ontsmettingsgel aanwezig en deze ruimte wordt goed geventileerd om een 

opeenstapeling van bacteriën te voorkomen. 
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6 Aankomst op Sentower Park 
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7 Afspraken en goedkeuringen van de gemeente 
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8 Teststrategie 

8.1 Contact tracing  
Eerst en vooral: als iemand zich ziek voelt blijft die persoon thuis! 

Hieronder staat een uitgebreide lijst met alle mogelijke symptomen van het Corona virus. Iemand die 

1 van de onderstaande symptomen heeft contacteert zo snel mogelijk een arts. Als organisatie 

voorzien we een lijst met beschikbare artsen in de buurt. Voor deze lijst kan men terecht bij de 

Covid-coördinator. Ook testpunten en spoeddiensten worden in deze lijst opgenomen. 

 Alle mogelijke symptomen van het Covid-19-virus: 

- Abnormale vermoeidheid 

- Koorts (38° of meer) 

- Keelpijn 

- Geur- of smaakverlies 

- Loopneus 

- Meermaals per dag niezen 

- Overgeven 

- Meermaals per dag diarree 

- Droge hoest 

- Hoofdpijn die niet weggaat na inname van 1 paracetamol  

- Algemeen ziektegevoel 

- Onverklaarbare spierpijnen 

- Ademhalingsmoeilijkheden  

Als het symptoom niet Covid gerelateerd blijkt te zijn, kan deze persoon toch deelnemen aan de 

wedstrijd mits een attest van een arts 

8.2 Teststrategie 
Een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur is vereist voor sporters en grooms voor  

toegang tot de wedstrijd! Ook mensen die gevaccineerd zijn dienen een negatieve PCR-test voor te 

leggen. (Ze kunnen namelijk nog altijd drager van het virus zijn zonder ziekteverschijnselen te 

vertonen.) 

 

Officials leggen een snel-test af bij aankomst op de 1e dag op de wedstrijdsite OF ze leggen een 

negatieve PCR-test voor maximaal 72 uur oud.  

Als een wedstrijd 3 dagen of langer duurt, moet er ook een tussentijds negatief testresultaat worden 

voorgelegd.  

Als er 3-5 dagen zitten tussen de aankomst en de wedstrijd zelf, moet er een test op minstens 2 

tijdstippen plaatsvinden. Hieronder staan enkele mogelijkheden: 

- OF een PCR-test op de dag van aankomst in België en een tweede test op max 72u voor de 

wedstrijd 

- OF een PCR-test op de dag van aankomst in België en een sneltest max 24u voor de wedstrijd 

- OF een PCR-test 72u voor de wedstrijd en sneltest max 24u voor de wedstrijd 

 

Bij een voorafgaande positieve test wordt de toegang tot het wedstrijdterrein geweigerd. Als de 

sneltest van de officials positief blijkt te zijn worden ze meteen terug naar huis gestuurd, ze moeten 

dan in thuisisolatie en een PCR-test afleggen. 
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8.3 Snel tests 
Als een wedstrijd langer > 3 dagen duurt, moet er een snel tests afgenomen worden op vrijdag en 

zaterdag. Je kan een afspraak boeken via Show Office. 

De tests die wij gebruiken zijn: Panbio Covid-19 Ag rapid test Nasal 

Deze testen zullen worden uitgevoerd door een verpleegkundige van Team RED 

 

Procedure snel tests 

1) Maak een afspraak via Show Office in een bepaald tijdsslot om je test te boeken. 

2) Ga op het geboekte tijdstip naar de Senter Bar tussen de binnen pistes op Sentower Park. 

3) Volg de wegwijzers. 

4) Ontsmet je handen. 

5) Meld je bij de administratie aan met je ID kaart. 

6) Laat de test afnemen. 

7) Wacht niet en ga gewoon weer weg. Enkel als je testresultaat positief is word je 

gecontacteerd via gsm/ app. 

8) Achteraf komt de kostprijs van de test voor iedere persoon welke bij de ruiter is (€ 12.5 excl. 

btw) bij op je equipe factuur te staan. 

  

8.4 Buitenlandse sporters (reizen naar België en quarantaine) 
Voor deelname aan trainingen en wedstrijden in België bestaan er uitzonderingen op de 

quarantaineregels. Hieronder staan enkele essentiële zaken opsomt :  

- Tijdens het verblijf in België heeft de deelnemer volgende documenten altijd bij:  

- Verklaring op eer essentiële reis (Essentiële reis - Verklaring op eer | Passagier 

Lokalisatie Formulier (info-coronavirus.be)) 

- PLF-formulier (Passagier Lokalisatie Formulier | Passagier Lokalisatie Formulier (info-

coronavirus.be)) 

- BTA (kan NIET worden ingevuld door de organisator!) (Business Travel Abroad 

(belgium.be)) 

- Komt hij/zij van een rode zone, dan moet er een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur 

oud voorgelegd kunnen worden 

- Voor meer informatie: Travelling from and to other countries | Coronavirus COVID-19 (info-

coronavirus.be)  of op het telefoonnummer: +32 78 15 17 71 

Iedere betrokkene bij wedstrijd is zelf verantwoordelijk voor naleving correcte regelgeving! De regels 

kunnen namelijk verschillen afhankelijk van het land van herkomst, de duur van het verblijf in België 

en de huidige status van de Covid-19-pandemie in België. 

8.5 Enkele nuttige contactgegevens 
 

Test drive-in Genk 
 

Adres: Schiepse Bos 6 
            3600 Genk 
Tel:      089 32 50 50 (algemeen telefoonnummer ZOL) 
Openingsuren:  
             ma-vrij : 8u tot 17u45 
             za + feestdagen: 8u30 tot 16u30 
Let op! Een afspraak maken is verplicht!! 

Ziekenhuis ZOL Genk Adres:   Schiepse Bos,  3600 Genk 
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Tel:        089 32 50 50 
E-mail:  info@zol.be 
Web:    www.zol.be 

Noodnummers België Medisch: 112 
Politie: 101 
Brandweer: 112 
Algemeen: 112 

Covid-coördinator Tel.: +32 89 20 18 02 
E-mail: marijke@sentowerpark.com 
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