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INTRODUCTIE
AANVULLING PROTOCOL RECREATIEVE WANDELORGANISATIES
In het belang van de clubbestuurders en de wandelaar in het algemeen
willen we de komende maanden wandelorganisaties weer mogelijk
maken. Deze wandelorganisaties kunnen enkel doorgaan onder de
vorm van het sportieve wandelluik. Hiermee bedoelen we, in de meest
naakte en eenvoudige vorm: wandelen.
De wandelclub dient hierbij steeds in orde te zijn met de CERMaanvraag en de toelating verkrijgen van de plaatselijke instanties. De
wandelorganisatie blijft onderhevig aan de Covid-maatregelen om het
verder verspreiden van het Covid-19 virus tegen te gaan.
De heropstart van recreatieve wandelorganisaties zal verlopen in twee fases.
• Eerste fase startend vanaf 1 september
• Tweede fase startend vanaf 1 oktober
Naast de heropstart van recreatieve wandelorganisaties blijven volgende maatregelen geldig :
•

•

•

•

Sportactiviteiten (wandeluurtjes, oefentochten, … ) kunnen hervat worden met max. 50
personen onder de strikt na te volgen COVID-voorwaarden en richtlijnen. Omdat alle
instanties de burgers en de sportbeoefenaars oproepen om de sociale contacten zoveel
mogelijk te beperken, adviseert Wandelsport Vlaanderen vzw om dit aantal te beperken tot
20 personen, begeleiders inbegrepen. Wanneer dit aantal toch overschreden wordt, dan is
het onafgebroken dragen van een mondmasker verplicht. Ook voor kleine groepen is het
dragen van een mondmasker verplicht in de zones die door de lokale overheid als dusdanig
zijn aangeduid en op alle plaatsen waar de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden.
De clubverantwoordelijke beschikt over een lijst met naam en telefoonnummer of mailadres
van de deelnemers. Deze activiteiten vallen onder de basisregels van het ministerieel besluit
en worden verduidelijkt via www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
Het aanbieden van permanente wandelomlopen blijft de komende maanden behouden.
Clubs kunnen vanaf 1 september deze permanente wandelomlopen omzetten tot officiële
wandelorganisatie. Zie verder eerste fase heropstart.
Clubs kunnen officiële wandeltochten organiseren volgens het protocoldraaiboek van
29.07.2020. In aanvulling voorzien we tevens een versoepeling van dit protocol. Zie verder
tweede fase heropstart.
Uiteraard rekenen we erop dat jullie deze permanente wandelingen of activiteiten
ondernemen conform de opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en het
bovenal voor iedereen veilig te houden.

Voor verdere vragen of inlichtingen kan je terecht bij:
Stefaan Bailleur
Promotie stefaan.bailleur@wandelsport.be
+32(0)478.32.86.75

FASE 1 – PERMANENTE OMLOPEN vanaf 1 september
Wandelclubs die permanente wandelomlopen aanbieden ten behoeve van de leden en de wandelaar
kunnen de komende maanden (met ingang vanaf 1 september) éénmalig deze omlopen omzetten
tot officiële wandelorganisatie. Deze eenmalige omzetting kan gebeuren op twee aansluitende
weekdagen of in het weekend. Deelnemers/leden dienen in te schrijven, te scannen en verkrijgen
een stempel voor hun wandelboekje. Ook de speciale uitgave ‘ Limited Edition ‘ van Wandelsport
Vlaanderen vzw komt hiervoor in aanmerking.
Voorbeeld : een wandelclub die een permanent wandelomloop aanbiedt in de maand september
kan dus één weekend of twee aansluitende weekdagen laten gelden als officiële wandelorganisatie.
Deze permanente wandelomlopen dienen te gebeuren onder volgende richtlijnen:
•

•
•
•
•

•
•
•

De wandelclub voorziet tijdens het weekend of tijdens twee aansluitende weekdagen een
permanent bemande inschrijving, scanning en afstempelingzone. Deze zone dient
aansluitend bij elkaar te zijn. Medewerkers dienen verplicht mondmasker en handschoenen
bij geldafname te dragen. Alles dient CORONA-proof te gebeuren. Ontsmettingsmateriaal
dient voorzien te worden.
Voorzie een coronaverantwoordelijke of steward. Gebruik de veiligheids- en
protocolpancartes van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Alles dient buiten te worden georganiseerd. Voorzie hiervoor bijvoorbeeld een partytent. Er
wordt geen startzaal noch toiletten voorzien.
Er wordt niet gewerkt met voorinschrijving. Het aantal deelnemers is ongelimiteerd.
Deelnemers bieden zich aan tijdens het desbetreffende weekend of weekdagen
Deelnemers dienen verplicht mondmasker te dragen vanaf de parking tot ze de
wandelomloop betreden. Mondmasker is verplicht in de inschrijvingszone. Mondmasker is
uiteraard ook verplicht onderweg op plaatsen die door de lokale instanties werden
aangeduid.
Deelnemers betalen het gangbare inschrijvingsgeld zoals op officiële wandelorganisaties van
Wandelsport Vlaanderen vzw.
Deelnemers bekomen na betaling een eenmalige afstempeling voor hun wandelboekje. Ook
het speciale wandelboekje ‘Limited Edition ‘ van Wandelsport Vlaanderen vzw is geldig.
De IVV-kaarten kunnen niet worden afgestempeld in het kader van de permanente
wandelomlopen.

Hoe permanente wandelomloop omzetten naar officiële wandelorganisatie?
•

•

Clubs die een permanente wandelomloop willen omzetten voor de periode
september/oktober richten aanvraag naar kalender@wandelsport.be met opgave van de
gewenste eenmalige datum.
Clubs die meerdere permanente wandelomlopen aanbieden , kunnen maar één omloop in
aanmerking laten komen. Ze moeten dus kiezen welke permanente wandelomloop de
voorkeur geniet.

•

•

•

•

•

Bij de aanvraag dient de club het exacte startadres , de afstand en de starturen waarbij een
permanent bemande inschrijvingsdienst is voorzien op te geven.
Met exact startadres bedoelen we Kerkstraat 4 te 9990 Maldegem en NIET start aan de kerk
van Maldegem. Het adres dient door een GPS toestel gevonden te worden.
Bij goedkeuring voorziet Wandelsport Vlaanderen een ruime communicatie via haar kanalen.
Onder andere via de homepagina van www.wandelsportvlaanderen.be ,
www.wandelblog.com en onze sociale mediakanalen. Alle permanten wandelomlopen
omgezet tot officiële wandelorganisatie zullen eveneens worden opgenomen in een pop-up
wandelkalender.
Scannen van de deelnemers is verplicht. Het scannen zal weliswaar gebeuren op een andere
manier dan gebruikelijk. De club zal via mail een EXCEL-document ontvangen , waarbij de
lidkaart dient gescand te worden.
Na de organisatie dient de club dit EXCEL-document terug te mailen naar
ingrid.claessens@wandelsport.be Op basis van de scangegevens zal de taxatie van de
deelnemers bepaald worden.
Niet leden kunnen eveneens deelnemen. Hiertoe dient een inschrijvingskaart ingevuld.
Voorzie hiervoor een aparte tafel en het nodige ontsmettingsmateriaal.

FASE 2 – OFFICIËLE WANDELTOCHTEN OPGENOMEN IN WALKING IN
BELGIUM 2020 vanaf 1 oktober
Officiële wandeltochten opgenomen in Walking in Belgium 2020 kunnen nog steeds doorgaan zoals
bepaald in het protocoldraaiboek van 29.07.2020
In aanvulling van dit protocoldraaiboek kunnen officiële wandeltochten vanaf 1 oktober eveneens
doorgaan onder volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•

•

•

De wandelclub dient steeds in orde te zijn met de nodige CERM-aanvraag en de toelating van
de locaties instanties.
Vanaf 1 oktober kunnen officiële wandelorganisaties doorgaan zonder voorinschrijving en
met een ongelimiteerd aantal deelnemers.
Onderweg worden geen rustposten en geen enkele vorm van horeca toegestaan.
In de startlocatie worden geen tafels en stoelen aangebracht. Wordt geen enkele vorm van
horeca toegestaan. Enkel de toiletten in de startlocatie worden opengesteld.
De wandelclub voorziet een inschrijving, scanning en afstempelingzone. Deze zone dient
aansluitend bij elkaar te zijn. Medewerkers dienen verplicht mondmasker en handschoenen
bij geldafname te dragen. Alles dient CORONA-proof te gebeuren. Ontsmettingsmiddelen is
verplicht.
Deelnemers dienen verplicht mondmasker te dragen vanaf de parking tot ze de
wandelomloop betreden. Mondmasker is verplicht in de inschrijvingszone. Mondmasker is
uiteraard ook verplicht onderweg op plaatsen die door de lokale instanties werden
aangeduid.
Deelnemers betalen het gangbare inschrijvingsgeld zoals op officiële wandelorganisaties van
Wandelsport Vlaanderen vzw.

•

•

Deelnemers bekomen na betaling een eenmalige afstempeling voor hun wandelboekje. Ook
het speciale wandelboekje ‘Limited Edition ‘ van Wandelsport Vlaanderen vzw en de IVVkaarten komen in aanmerking.
Alle afstanden worden toegelaten. Teneinde een overzicht te behouden op het aantal
deelnemers adviseren we de clubs een spreiding van de starturen per afstandscategorie
Voorbeeld : langste afstanden enkel inschrijven tussen 7 tem 9 uur. Middenafstand tussen
8 tem 11 uur. Kleinste afstand vanaf 10 uur.

Hoe de officiële wandeltocht organiseren?
•
•
•

•

Clubs die vanaf 1 oktober hun officiële wandeltocht willen organiseren onder deze
voorwaarden richten mail naar kalender@wandelsport.be
Clubs die reeds hun officiële tocht annuleerden , doch onder deze voorwaarden alsnog willen
organiseren richten mail naar kalender@wandelsport.be
Clubs die onder deze voorwaarden een bijkomende tocht willen organiseren richten
eveneens een aanvraag naar kalender@wandelsport.be Een bijkomende tocht organiseren
is enkel mogelijk mits inachtneming van de afstandsbepaling en de voorwaarden van voor de
coronaperiode.
Clubs die ondanks deze versoepeling niet wensen te organiseren, kunnen gratis blijven
annuleren

•

Scanning van de deelnemers zal gebeuren via het ID-tochtnummer, zijnde het gebruikelijke
systeem van voor de coronaperiode. Test tijdig, minstens een week op voorhand, het
scansystem via het ID-tochtnummer. Recentelijk zijn er updates gebeurd van JAVA, dit kan
problemen opleveren. Bij problemen neem je tijdig contact op via
ingrid.claessens@wandelsport.be of via 050/40.51.45 tijdens de kantooruren.

•

Leden van Wandelsport Vlaanderen vzw en haar aangesloten wandelclubs ontvangen een
betaalbewijs.
Niet-leden dienen omwille van de contact-tracing verplicht een inschrijvingskaart in te vullen.
Voorzie hiervoor een aparte tafel , enkel bedoeld voor de niet-leden. Inschrijvingskaart dient
na het invullen gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene bus. Voorzie op de tafel het
nodige ontsmettingsmateriaal.
Voorzie bij voorkeur 2 inschrijvingszones telkens waar medewerkers inschrijven, scannen en
afstempelen. Voorzie in de inschrijvingszone een coronaverantwoordelijke of steward die de
wachtrijen coördineert en waar nodig aanstuurt.
Voorzie in de inschrijvingszone de nodige handgels en ontsmettingsmiddelen , zodoende de
deelnemers na inschrijving hun handen kunnen ontsmetten.
Voorzie eveneens medewerkers die als steward de wachtrij van de toiletten coördineren en
de toiletten hygiënisch op orde houden. Handdoeken in de toiletten blijven verboden, werk
met papier en voorzie de nodige ontsmettingsmiddelen.
Foldertafels en het ophangen van omloopplannen blijven verboden. Dit om concentraties
van wandelaars te vermijden.
Na het afsluiten van de inschrijvingen (gebruikelijk 15 uur) dient een beperkte permanentie
voorzien te worden tot uiterlijk 17 uur. Deze permanentie is nodig om assistentie te
verlenen bij een ongeval . Voorzie hiervoor ongevalsaangiften.

•

•

•
•

•
•

•

We blijven de wandelclubs adviseren om in deze periode geen busuitstappen naar officiële
tochten te organiseren.

We roepen onze wandelclubs op in te gaan op deze versoepelingen tot organiseren van
officiële wandeltochten. Tevens een warme oproep naar de wandelaars toe, om zich te
voegen naar de richtlijnen van de clubstewards. Indien blijkt dat er teveel inbreuken
worden vastgesteld, zullen we helaas genoodzaakt zijn om deze versoepelingen terug te
draaien. Dat zou spijtig zijn voor alle leden die zich wel houden aan de opgelegde
maatregelen en richtlijnen.
Laat de wandelsport zegevieren!

