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INTRODUCTIE 

AANGEPAST PROTOCOL RECREATIEVE WANDELORGANISATIES 

 

Na een lange periode van inactiviteit wil Wandelsport Vlaanderen vzw 

vanaf 3 april a.s. de organisatie van officiële wandeltochten opnieuw 

mogelijk maken. Onder officiële wandeltochten verstaan we 

evenementen waarbij de recreatieve wandelaar individueel of in 

clubverband een op voorhand bewegwijzerde omloop tegen betaling 

kan bewandelen. Met dit draaiboek wil Wandelsport Vlaanderen vzw je 

op weg helpen om je officiële wandeltocht te organiseren. 

 

OFFICIËLE WANDELTOCHTEN OPGENOMEN IN WALKING IN 

BELGIUM 2021 opnieuw vanaf 3 april 
 

Aan de hand van dit draaiboek is het de bedoeling om officiële wandeltochten opgenomen in 

Walking in Belgium 2021 opnieuw mogelijk te maken vanaf 3 april.  

• De wandelorganisatie blijft onderhevig aan de Covid-maatregelen om het verder verspreiden 

van het virus tegen te gaan.   

• De wandelclub dient steeds in orde te zijn met de CERM-aanvraag en de toelating te 

verkrijgen van de plaatselijke instanties.  De CERM-aanvraag dient te gebeuren via 

www.covideventriskmodel.be   Een voorbeeld van dergelijke eventscan vind je HIER.    

o Omschrijf in de aanvraag duidelijk dat het gaat om een buitensportactiviteit. 

o Het inrichten van de inschrijving in een buitenzone of goed geventileerde ruimte 

maakt meer kans op mogen organiseren.   

o Geef in de aanvragen aan dat jullie werken met tijdslots van bijvoorbeeld 8u00 tem 

15u00, waarbij de deelnemers zich ruim verspreid naar de startlocatie begeven.  

o Geef aan dat er diverse afstanden zijn, hierdoor zorgen de deelnemers voor een 

ruimere spreiding en hantering van de geldende afstandsregels.  Geef mee dat de 

meeste deelnemers duidelijk behoren tot dezelfde gezinsbubbel en hoofdzakelijk 

individueel deelnemen zonder overschrijding van de max. 10 personen regel. 

o Eveneens belangrijk is aan te duiden dat jullie steeds beschikken over de gegevens 

van alle medewerkers/deelnemers.  Deze gegevens kunnen achterhaald worden aan 

de hand van de scanning en inschrijvingsbewijzen van de niet-leden.  

 

 Besteed in uw aanvraag/organisatie eveneens aandacht aan volgende punten:  

o Vul het CERM-document in op basis van gemiddeld 500 deelnemers  

o Onderweg worden geen rustposten en geen enkele vorm van horeca voorzien 

uitgaand van de wandelclub/organisatie zelf.   

o In de start- of buitenlocatie worden geen tafels en stoelen aangebracht voor de 

deelnemers.  Wordt geen enkele vorm van horeca toegestaan, tenzij expliciete 

toestemming van de plaatselijke instanties. Enkel de toiletten in de startlocatie 

worden opengesteld.  

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/16163/cerm-eventscan


o De wandelclub voorziet een inschrijving, scanning en afstempelingzone.  Deze zone 

dient aansluitend bij elkaar te zijn en de nodige afstandsmaatregel van 1,5 m dient te 

allen tijde gerespecteerd.  Medewerkers dienen verplicht mondmasker en 

handschoenen bij geldafname te dragen. Alles dient CORONA-proof te gebeuren en 

bij voorkeur worden de medewerkers ook afgeschermd aan de hand van plexi-

elementen. Ontsmettingsmiddelen is verplicht. 

 

  

o Baken de inschrijvingszone voldoende af.  In de inschrijvingszone mag zich max. 1 

persoon per 10m² bevinden, medewerkers inbegrepen. Maak voor de afbakening 

van de diverse zones gebruik van de COVID-pancartes die jullie kunnen downloaden 

op het clubportaal onder de rubriek clubondersteuning.  

o Sensibiliseer je deelnemers en medewerkers aan de hand van het deelnemers- en 

medewerkerscharter. Beide charters zijn te downloaden op het clubportaal onder de 

rubriek clubondersteuning.  

o Werk met één of meerdere coronaverantwoordelijke. Deze medewerkers dienen op 

de hoogte te zijn van de Covid-19 maatregelen, bewaking uit te voeren op het 

naleven ervan en op te treden bij tekorten binnen het evenement en het verloop van 

de organisatie.  

o 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.    

o Deelnemers betalen het gangbare inschrijvingsgeld zoals op officiële 

wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw.    

o Deelnemers bekomen na betaling een eenmalige afstempeling voor hun 

wandelboekje.  Ook het speciale wandelboekje ‘Limited Edition ‘ van Wandelsport 

Vlaanderen vzw en de IVV-kaarten komen in aanmerking. 

o 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? 
 

• Wandelsport Vlaanderen vzw gaat ervan uit dat alle officiële wandeltochten vanaf 3 april 

a.s. doorgaan. We nemen zelf geen actie meer om officiële wandeltochten te annuleren.  

• Clubs die vanaf 3 april niet wensen te organiseren, kunnen gratis blijven annuleren. Hiervoor 

dienen ze ten laatste twee weken voor de organisatie een annulatie-melding te richten naar 

kalender@wandelsport.be   Clubs die hiervan geen melding maken, zullen onderhevig zijn 

aan het geldend intern reglement van Wandelsport Vlaanderen vzw en beboet worden voor 

een bedrag van € 250 

• Clubs die vanaf 3 april reeds hun officiële tocht annuleerden, maar alsnog willen organiseren 

richten mail naar kalender@wandelsport.be 

• Clubs die vanaf 3 april 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.  

• 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.  

• Foldertafels 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.  

 

 

 

 

Voor verdere vragen of inlichtingen kan je terecht bij: 

Stefaan Bailleur 
Promotie stefaan.bailleur@wandelsport.be 
+32(0)478.32.86.75 
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