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Voorwoord 

Acro Noord is bezig met de voorbereidingen van het nieuwe wedstrijdseizoen 

2020/2021. Dit seizoen zal anders dan anders verlopen. 

Wij hebben geprobeerd om de richtlijnen van het RIVM en KNGU/NOC-NSF te 

verwoorden naar een werkbaar protocol voor de regio Noord, productgroep Acro. 

Het kan zijn dat er bij andere disciplines of in een andere regio een andere werkwijze 

wordt gehanteerd. 

Dit document is leidend ingeval van wedstrijden tijdens COVID 19 maatregel. Het 

protocol kan ten aller tijden aangepast worden door de TC Acro Noord. Dit kan 

gebeuren door voortschrijdend inzicht of nieuwe/veranderde richtlijnen. Ook kan het 

zijn dat er op het laatste moment, op advies van het RIVM of de KNGU, wordt 

besloten om wedstrijden zonder publiek te laten plaats vinden, wedstrijden alsnog 

geannuleerd worden of anderszins worden aangepast. Let daarom goed op de 

versie en de opmerkingen die in de informatiebrief worden genoemd. 

Oktober2020, 

TC Acro Noord 

- Anneke Sassen-Nuus 

- Joyce van Dijk 

- Anke Rütze- Scheper 

- Feikje van Wieren 

- Tjerkje Koen-Brink 
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1. Algemeen 

- Een ieder houdt zich aan de regels van het RIVM, dit betekent expliciet dat 

deelnemers, trainers, juryleden en/of wedstrijdleiding thuisblijven als zij symptomen 

behorende bij het COVID-virus vertonen en/of familieleden hebben binnen de eigen 

huishouding met een positieve besmettingsuitslag. 

- De organisatie behoudt zich het recht voor om bij ernstige twijfels over 

bovenstaande, deelnemers, trainers, juryleden, en/of wedstrijdleiding de toegang 

tot de wedstrijd te weigeren. 

- De wedstrijden zullen in blokken met een maximaal aantal deelnemers worden 

ingedeeld, waarbij tijden van binnenkomst, omkleden, inturnen en verkennen 

wedstrijdvloer streng worden gehanteerd. 

- Het is niet toegestaan voor deelnemers/trainers/publiek om aanwezig te zijn voor of 

na genoemde starttijden. Er wordt dus ook niet geschoven met de tijden van de 

wedstrijdblokken, mochten deze eerder afgerond zijn als gepland. 

- Afhankelijk van het aantal deelnemers, de groepsgrootte per niveau en het 

tijdsbestek van de dagindeling zal er bekeken worden of een prijsuitreiking ter plekke 

kan plaats vinden of dat de uitslag alleen op de site van de KNGU te lezen is. 

Eventuele medailles zullen in dat geval worden opgestuurd of meegegeven worden 

aan de trainer.  Volledige uitslagen zullen niet ter plekke worden gedeeld.  

- Na elk wedstrijdblok worden de zaal en de kleedkamers leeg en schoongemaakt. 

Daarna zal het volgende deel plaats vinden. 

- Het aantal toegestane supporters per deelnemer zal afhangen van de 

mogelijkheden en beperkingen van de desbetreffende wedstrijdzaal. Deelnemers 

ontvangen hiervan vooraf bericht via de vereniging. 

- Er zal thuis een formulier een ingevuld moeten worden door de aanwezige 

supporter(s) en deze moet uitgeprint ingeleverd worden bij de entree. Houdt er sterk 

rekening mee dat dit wellicht slechts 1 supporter per deelnemer kan zijn. Dit formulier 

zal via de vereniging verstrekt/gedeeld worden. Deze formulieren worden door de 

TC 14 dagen bewaard. 

- Ook op de tribune geldt strikt de 1,5 meter afstand voor supporters die niet 

afkomstig uit 1 huishouding zijn. 

- Houdt er rekening mee dat er een mondkapjes plicht kan zijn. 
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1.1 Desinfectie: 

- Bij de in- en uitgang van het gebouw. 

- Bij het betreden van de wedstrijdvloer (vooraf aan de blokpresentatie) worden de 

handen van alle deelnemers en trainers gedesinfecteerd. 

- Een ieder houdt zich aan de normale hygiëneregels. 
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2. Corona Coördinator 

De organiserende vereniging stelt een Corona coördinator aan. 

- Deze moet samenwerken met de wedstrijdleiding. 

- Deze moet goed op de hoogte zijn van de richtlijnen van de zaal en van de 

KNGU/TC en hier naar handelen. 

- Deze moet duidelijk herkenbaar zijn. 

- Deelnemers, trainers, juryleden, vrijwilligers en bezoekers volgen de aanwijzingen 

van de Corona Coördinator op. 
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3. Zaal/ Accommodatie 

- Alleen personen die strikt noodzakelijk zijn, zijn in de zaal aanwezig. Het aantal 

vrijwilligers tot een minimum beperken. 

- Per baan 1 jurykind, bij voorkeur onder de 12 jaar. Wisseling mogelijk bij de 

lunchpauze. 

- Deelnemers en trainers nemen plaats op de banken rond de zaal. Deelnemers 

gaan niet naar de tribune. 

- Na ieder wedstrijddeel moet de zaal en kleedkamers leeg en schoongemaakt 

worden. Daarna zal het volgende deel plaats vinden. De organiserende vereniging 

regelt dit samen met de zaalbeheerder. 

- Er is geen Kiss & Cry in de zaal. 

- Bij een eventuele prijsuitreiking zorgt de TC voor een alternatief podium. Indien een 

prijsuitreiking niet mogelijk is zullen de medailles aan de trainer meegegeven worden 

of toegestuurd. 

- Uitslagen komen alleen online en zijn via de website van de KNGU te zien. 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen 

- Er worden geen uitslagen opgehangen en extra uitgeprint. 

 

 

3.1 Entree: 

- Betalen met gepast geld, dit blijft €2,00 per bezoeker vanaf 8 jaar. Deelnemers 

uitgezonderd. 

- Toezien op het inleveren van het vooraf ingevulde contact formulier. Deze moet 

thuis zijn uitgeprint. Er zijn geen losse formulieren bij de entree 

- Controleren op het aantal bezoekers per deelnemer. 

- Bij meerdere deelnemers bij dezelfde bezoeker kan op vertoon van een nieuw 

contactformulier een nieuw toegangsbewijs gekregen worden voor een nieuw 

wedstrijddeel. 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen


 

oktober ’20  8 

 

3.2 Desinfectie: 

- Bij de in- en uitgang van het gebouw dit wordt verzorgd door de zaalbeheerder. 

- Bij het betreden van de wedstrijdvloer (vooraf aan de blokpresentatie) worden de 

handen van alle deelnemers en trainers gedesinfecteerd, dit wordt door de TC 

verzorgt. 

 

 

3.4 Catering: 

- Koffie, thee, water etc. staat op tafels achter de jurybanen en de wedstrijdtafel op 

zo’n afstand dat er weinig loopbewegingen gemaakt hoeven te worden (minimaal 

3 tafels) Koeken zijn verpakt. Niet ronddelen! 

- Let op bij bakjes met dropjes o.i.d. op tafel dat er aan de richtlijnen voldaan kan 

worden. Bij klaarmaken aan de hygiëne richtlijnen voldoen. 

- De lunch wordt op de koffietafels geplaatst en door het jurylid genuttigd aan de 

eigen jurytafel. Juryleden kunnen vooraf aangeven of zij dieetwensen hebben. De 

TC zal dit bij bekendmaking van de juryindeling inventariseren. 
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4. Kleedkamers 

- Kleedkamers zullen om en om gebruikt worden. Bij de ingang van de hal zal de te 

gebruiken kleedkamer aangegeven zijn. Houdt je hieraan i.v.m. 

besmettingspreventie. 

- Let op het maximaal aantal personen per kleedkamer. 

- Ouders/trainers zijn niet aanwezig in de kleedruimtes. Kinderen die hulp nodig 

hebben bij aan/uit kleden, plassen etc. kunnen een ouder teamlid inschakelen. 

(Indien dit echt niet mogelijk is neem dan vooraf contact op met de 

wedstrijdleiding). 

- Deelnemers gaan rechtstreeks naar de kleedkamers, niet naar de tribune of 

kantine. 

- Kleed je zo snel mogelijk om en ga dan naar de inturnzaal. 

- Haar en make-up wordt thuis verzorgd, niet in de kleedkamers/kantine/tribune! 

- Deelnemers worden opgeroepen voor de wedstrijdvloer. Houdt bij het opstellen 

rekening met de 1,5 meter regel. 

- Na ieder wedstrijddeel moeten de kleedkamers leeg en schoongemaakt gemaakt 

worden. Dit is een taak van de organiserende vereniging in overleg met de 

zaalbeheerder. 
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5. Deelnemers/ Trainers 

- Kom zo kort mogelijk voor het inturnen en vertrek direct naar de prijsuitreiking/ 

einde wedstrijddeel. 

- Kleed je zo snel mogelijk om en ga dan naar de inturnzaal. 

- Haar en make-up doe je thuis. 

- 20 minuten inturnen in de inturnhal en iets langer inturnen op wedstrijdvloer (ca. 10 

minuten), er is maar 1 trainer per vereniging per wedstrijdblok op de wedstrijd vloer 

toegestaan. 

- Bij het betreden van de wedstrijdvloer (vooraf aan de blokpresentatie) worden de 

handen van alle deelnemers en trainers gedesinfecteerd. De TC zorgt voor 

ontsmettingsmiddel. 

- Op de banken mag een team bij elkaar zitten, tussen de teams is de onderlinge 

afstand minimaal 1,5 meter rondom. 

- Er moeten genoeg banken zijn om de teams en trainers van een wedstrijddeel een 

plek te geven met een onderlinge afstand van 1,5 meter. 

- Teams gaan na afloop van hun oefening rechtstreeks terug naar hun plaats op de 

banken. 

- GEEN K&C, GEEN ONDERLINGE FELICITATIES. Ook yells zijn niet toegestaan! 

- Is een blok klaar dan verplaatsen deze deelnemers zich niet, maar blijven op de 

banken zitten. 

- Na afloop van een wedstrijddeel zullen de wedstrijdbladen op een plek liggen 

waar 1 trainer van iedere vereniging deze kan ophalen. 

- Bij protesten kan de trainer zich melden bij de MJ/JV en draagt hierbij een 

mondneusmasker. 

- Volgens het reglement Art 42.2 kunnen o.a. geen protesten worden ingediend 

tegen tijdsfouten e.d. 

 

 

5.1 Desinfectie: 

- Bij het betreden van de wedstrijdvloer (vooraf aan de blokpresentatie) worden de 

handen van alle deelnemers en trainers gedesinfecteerd. 
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5.2 Magnesium: 

- Iedere vereniging zorgt voor zijn eigen magnesium. Dit mag zowel een blok of 

vloeibare variant zijn. 

- Indien dit een blok is wordt er ook voor een eigen ruime opvangbak gezorgd zodat 

de vloer schoon blijft. 
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6. Jury 

- 1 tafel per jurylid met een onderlinge afstand tussen de stoelen van minimaal 1,5 

meter. 

- De MJ en JV dragen tijdens de wedstrijd een mond-neus masker of face-shield 

daar waar noodzakelijk. 

- Tijdens een juryoverleg draagt iedereen een mond-neus masker binnen de 1,5 

meter. 

- De TC schaft mondneusmaskers en desinfectiemiddelen aan die op de jurytafels 

beschikbaar zullen zijn. 

- De MJ zal de wedstrijdbladen na afloop op een ruim toegankelijke locatie 

neerleggen voor de trainers. Deze worden door 1 persoon opgehaald. 

- Bij protesten van de trainer draagt de trainer een mondneusmasker 

- Het jurypanel zal bij de D-, E-lijn en Instap bestaan uit 3TJ, 3AJ, 1MJ en 1JV. Bij het PK 

en DK aangevuld met een HJ per baan. 

- De TC heeft dit jaar bij voorkeur juryleden die een hele dag jureren om wisselingen 

zoveel mogelijk te beperken. 

- Indien een jurylid dit jaar niet wil jureren i.v.m. persoonlijke of fysieke 

omstandigheden geeft deze dit tijdig aan bij de eigen vereniging. 

 

 

 

 

 

 


