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Inleiding 
 
De Stichting Run#033 is de organisatie die de Halve van Nijkerk organiseert.  
 
De Stichting Run#033 is aangesloten bij de Atletiekunie en de Nederlandse Triatlon 
Bond die beiden weer aangesloten zijn bij NOC*NSF. 
 
Voor het Corona-protocol van de Halve van Nijkerk op 3 oktober hebben wij het 
protocol van de Atletiekunie genaamd “Protocol Verantwoord 
hardloopevenementen organiseren” van 26 juni 2020 vertaald naar onze situatie. 
Het protocol is hier te vinden: 
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Documenten/Prot
ocol%20loopevenementen%20AU26062020.pdf 
Dit protocol van de Atletiekunie is weer gebaseerd op het algemeen protocol 
“Verantwoord Sporten” van NOC*NSF (zie: https://nocnsf.nl/sportprotocol). 
 
Algemene uitgangspunten “social distancing” c.q. anderhalvemetersamenleving 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop; 
2. Te allen tijde volgen we de maatregelen van het RIVM; 
3. Het creëren van een veilige omgeving voor alle deelnemers, vrijwilligers, 

bezoekers en betrokkenen; 
4. De mogelijkheid bieden tot doorgang van hardloopevenementen; 
5. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld; 
6. Aanvullende hygiënemaatregelen; 
7. Goede en transparante communicatie naar alle stakeholders. 

 
Algemene veiligheid- en hygiëneregels c.q. -uitgangspunten 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of 

een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-
patie ̈nt blijf dan ook thuis.  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit 
geldt voor iedereen.  

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens 
het sporten); 

• Vermijd drukte; 
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie; 
• Schud geen handen; 
• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie. 

 


