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Opening en huishoudelijke mededelingen

• 21 deelnemers aan dit overleg
• 16 WO’s
• Zet je microfoon op mute
• Wil je het woord, zet het in de chat.



Agenda

1. BSR
2. Huidige corona situatie vanuit Rijksoverheid & NOC*NSF
3. Vergunning aanvraag
4. Crowd management
5. Horeca
6. Corona toegangsbewijs
7. Vragen ronde
8. Sluiting



1. BSR

• Er is behoefte aan een klassement dat voorziet in de groei aan de onderkant van de Survivalrun 
en een toegankelijk en ‘veilig’ podium biedt voor de fanatieke recreant en de KSR-loper die 
moeite heeft met de licentieruns;

• Drempel: 2 kwalificatiepunten. Met actieve licentie is deelname niet mogelijk;
• Tweemaal per seizoen de mogelijkheid licentie te activeren/deactiveren en zo te wisselen tussen BSR en licentie.

• Startvolgorde, klassement, prijsuitreiking (geen verplicht prijzengeld), geen ONK;

• Uitlopen met bandje = 1 kwalificatiepunt;
• Shirtkleur leger groen, geen maatshirts.



1. BSR: Parcours/restricties voor WO’s

• KSR parcours;

• Geen verticale armkracht;

• Er zijn restricties op de zwaarte van de hindernissen, maar verder zijn er geen richtlijnen voor 
tijdslimieten. Er is vertrouwen in de expertise van organisaties voor een passend parcours.

De zwaarte van de hindernissen in een BSR-wedstrijd moet passend zijn voor een instap klassement 
en passend zijn bij het verwachtingspatroon van deelnemers aan de BSR. Het niveau ligt dus lager 
dan het niveau van de KSR. Zware combinatiehindernissen zijn niet passend bij voor de BSR.



2. Huidige situatie

• KnockOut 3 juli 150 deelnemers estafette & Loil 4 juli 999 deelnemers;
• Evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan;

• 1,5 meter afstand tijdens sporten niet verplicht; na sporten wel;
• Zonder corona toegangsbewijs: publiek is toegestaan, voor 100% van de capaciteit, op een 

vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar (start-finish terrein);
• Met corona toegangsbewijs: publiek is toegestaan, voor 100% van de capaciteit, 1,5 meter 

hoeft niet gewaarborgd te worden;
• Doorstroom locaties 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.



3. Vergunning aanvraag

• Langere termijn;
• Aanvullende informatie;
• Proces.





4. Crowd management

1. Hoeveel toeschouwers verwacht je?
2. Hoeveel ruimte heb je op je accommodatie om de 1,5 meter te handhaven?
3. Hoe houdt ik de verschillende looproutes/bewegingen zoveel mogelijk 

gescheiden?
4. Op welke wijze vindt handhaving en begeleiding plaats?



4. Crowd management

Tips:
• Spreiding, zorg voor een spreiding van de sporters over de dag(en);
• Werk met tijdssloten;
• Beperk de toestroom van toeschouwers op het start-finish terrein en/of laat deze 

reserveren;
• Compartimenteer je terrein;
• Doseer in en uitstroom;





5. Horeca

Zonder corona toegangsbewijs:
• Registratie;
• Placeren;
• Contactgegevens opvragen van bezoekers & gezondheidscheck(vrijwillig);
• 100% van capaciteit toegestaan;
• Entertainment toegestaan.

Met corona toegangsbewijs:
• Geen voorwaarden, 100% van capaciteit toegestaan.



5. Horeca

Tips:
• Beperk horeca tot een minimum;
• Houd horecavoorziening en sportvoorziening strik gescheiden. Geen 

startnummers ophalen in dezelfde ruimte als waar de broodjes verkocht worden;
• Maak een doorstroom locatie van je horeca, bij voorkeur buiten.



6. Corona toegangsbewijs

• CoronaCheck app
• Scanner voor CoronaCheck
• QR code als:

• Vaccinatiebewijs
• Herstelbewijs (<6 maanden)
• Testbewijs (40u voor evenement)

• Optioneel; niet verplicht



7. Vragen/input?

• Ingestuurd:
• Inkoop coronamiddelen centraal via SBN?

• Momenteel beschikbaar: 25 hesjes ‘houd afstand’ & 30 dranghek banners;
• Wensen?

• Hottubs verantwoord?
• Niet zolang er 1,5 m afstand gehouden moet worden; met corona toegangsbewijs wel.

• Hoe gaan andere WO’s om met deadlines inkoop materialen?
• Maak een schema; werk de deadlines uit en koppel hier beslis momenten aan. Neem vroeg contact op met 

Shirtshop en andere stake-holders om mogelijkheden in kaart te brengen. 
• Welke voorwaarden gelden er voor onze survivalrun in oktober?

• Mocht de situatie zo blijven; zoals vanavond omschreven. Mocht dit niet het geval zijn moet je denken aan:
• Verplicht werken met toegangsbewijs;
• Beperkingen in aantal deelnemers & publiek.



8. Sluiting

• Volgende bijeenkomst kort voor seizoensstart
• Bij elke nieuwe informatie of ontwikkelingen zullen wij jullie briefen
• Blijf ons vragen en ervaringen sturen, via mail of telefoon
• Bedankt voor jullie deelname en input!


