
ALS U VAN PLAN BENT OM NAAR HAMOIR TE KOMEN, VRAAG WIJ U UITDRUKKELIJK 
OM HET VOLGENDE ZORGVULDIG  

Huidige context 

De huidige context maakt het organiseren van evenementen bijzonder moeilijk  en de laatste 
regeringsmaatregelen hebben de zaken nog ingewikkelder gemaakt. 

Om aan de huidige voorwaarden te voldoen, moesten we onze toevlucht nemen tot een nieuwe 
en zeer strikte strategie die ons in staat stelde om de Covid Event Risks-test met succes te 
doorstaan.  

Voordat je verder leest, is het absoluut noodzakelijk dat iedereen begrijpt dat we 
verplicht zijn om alle volgende maatregelen op te leggen als we deze zondag willen 
rijden. Als u daarentegen naar Hamoir komt, is dit met volledige kennis van de feiten en gaat u 
ermee akkoord ze nauwgezet te respecteren, evenals de instructies van de leden van ons team 
op te volgen. Dit geldt voor deze organisatie, maar ook voor de volgende, omdat de kans groot 
is dat we gaan gecontroleerd  worden door officiële instanties. Als iedereen meespeelt en de 
uiteindelijke controle gunstig blijkt te zijn, zou dat een geweldig visitekaartje zijn voor onze 
volgende evenementen. 

COVID - SITUATIE 

Gezondheidsvoorzorgsmaatregelen 
- iedere deelnemer moet een of meer maskers meebrengen. 
- dispensers met desinfecterende gels zullen zowel bij de inschrijving  / technische ruimte als 
naast het toilet aanwezig zijn. 
- handschoenen zullen beschikbaar zijn voor degenen die dat wensen. 
- indien het  warm is, vergeet niet om voldoende water mee te brengen om uw dorst te lessen. 

Algemene voorzorgsmaatregelen om het samenkomen van teveel mensen op dezelfde 
plek te voorkomen 

Als voorbereiding  nodigen we u uit om het plan te bekijken. 

- Minimaal publiek, prioriteit voor deelnemers:  
We vragen je daarom zoveel mogelijk uit om alleen te komen, met je teamgenoot of alleen met 
familie. Begeleidende personen mogen naast  het circuit lopen in kleine groepen van niet meer 
dan 5 personen, met inachtneming van de gebruikelijke veiligheidsinstructies. Aan de andere 
kant zullen ze de organisatieperimeter niet mogen betreden (inschrijving - techniek – eerste 
hulp - tijdsopname). 
Het is je waarschijnlijk opgevallen dat we geen versnaperingen aanbieden, dus deze moet je 
zelf meebrengen. 
-Perimeter voor de organisatie. 
Alleen toegankelijk voor deelnemers en leden van de organisatie. Als je minderjarig bent, mag 
je bij de inschrijving slechts door één van je ouders worden vergezeld. 
Het dragen van een masker is verplicht. Deze richtlijnen blijven de hele dag geldig. 
 

- Inschrijvingen 
Bij het betreden van de organisatieperimeter krijgt u een genummerd ticket. De teams dienen 
zich volledig aan te melden, namelijk de 2 of 3 ploeggenoten tesamen, elk met hun 
identiteitskaart. Er zullen 2 verschillende kleuren tickets  zijn. De eerste voor de vooraf 
ingeschreven klassen 1, 2, 3 en 4 maar ook voor de klassen 4 die zich dezelfde dag inschrijven. 
De tweede kleur betreft de klassen 1, 2 en 3 die niet vooraf zijn geregistreerd. Zodra u deze 



perimeter bent binnengegaan, wordt u gevraagd om uzelf te verspreiden, geen groepen van 
meer dan 5 personen te vormen en te wachten tot uw nummer wordt afgeroepen aan een 
computerstation (we hebben luidprekers). U zult begrijpen dat deze maatregel bedoeld is om 
dichte wachtrijen voor de inschrijving te vermijden. 
Alle teamleden moeten individueel het registratieformulier ondertekenen en hun identiteitskaart 
tonen. Zoals hierboven is aangegeven, is het dragen van een masker verplicht. 
- Timing inschrijvingen  
Klassen 4 vooraf geregistreerd of niet: 8.30 uur tot 9.15 uur 
Klassen 1, 2 en 3 vooraf aangemeld vanaf 9.15 uur 
Klassen 1, 2 en 3 niet vooraf aangemeld, vanaf 8.30 uur 
- Techniek 
Hetzelfde principe zal worden toegepast op de techniek met een 3e kleur van ticket. Ga niet 
naar de techniek zonder eerst de registratie te hebben doorlopen, aangezien uw 
deelnameformulier zal worden gevraagd. 

Nadat de verschillende formaliteiten zijn vervuld, wordt u verzocht terug te keren naar uw auto. 
 
- Paddock gebied 
Zoals bij elk van onze organisaties, zal je vanaf de paddock  toegang krijgen tot het circuit  en 
kan je het circuit verlaten. Gezien hun beperkte aantal kunnen klassen 4 die een tijdje stoppen 
met rijden daar blijven rusten. Ze moeten hun helmen ophouden of hun maskers op zetten. 
Degenen die toezicht op de baan nodig hebben, kunnen worden vergezeld door een 
verantwoordelijke.  Wat de klassen 1, 2 en 3 betreft, ze mogen aan het einde van hun beurt 
alleen lang genoeg in deze perimeter blijven om hun rugnummer  aan hun teamgenoot te 
overhandigen. Als ze klaar zijn, moeten ze terug naar hun auto. Omgekeerd kan de startende 
piloot maar een paar minuten voor  hij het rugnummer gaat ontvagen naar de paddock komen. 
Het is dus aan jou om de timing met je teamgenoot te bepalen. 
Speciaal geval: jullie rijden met z'n tweeën op dezelfde motorfiets. De startende piloot brengt de 
benzinecontainer (maximale capaciteit 10 liter) en de uitgaande  piloot neemt de kan en loopt 
terug naar zijn auto. Al deze maatregelen zijn erop gericht om het aantal mensen dat 
tegelijkertijd dezelfde ruimte bezet zoveel mogelijk te beperken. Het dragen van een helm is 
onder alle omstandigheden verplicht of, bij gebreke daarvan, het masker. 

-Briefing en verkenningsronde. 
Als we meer dan 100 teams hebben, om de aanwezigheid van teveel mensen op één plaats en 
tegelijkertijd te vermijden, zullen we 2 briefings en tweemaal een verkenningsronde doen. De 
oneven startnummers eerst (de 2 piloten). Aan het einde van de verkenningsronde moeten de 
teamleden die het rugnummer niet dragen naar hun auto terugkeren terwijl de dragers van het 
rugnummer  ter plaatse blijven. We zullen hetzelfde doen voor de groep even startnummers, 
behalve dat de drager van het rugnummer  zich dit keer zoals gewoonlijk direct op de startlijn 
positioneert (nummer op een lint) terwijl zijn teamgenoot terugkeert naar zijn auto op de 
parkeerplaats. Hierna zullen de oneven nummers hun kameraden aan de startlijn vervoegen. 
Als het aantal registranten minder is dan 100 ploegen, zal er slechts één briefing zijn. 
 

- Timing toegang tot de circuit. 
Klassen 4 kunnen vanaf 8.50 uur in de paddock aankomen. Volwassenen alleen,  Kinderen die 
begeleiding nodig hebben samen met 1 persoon.  

De oneven klassen 1, 2 en 3 wachten op de oproep naar de briefing via luidspreker (rond 12.00 
uur) 



- Parkeerplaats 
Op de parkeerplaats, die gemiddeld 250 meter bij 100 meter is, vragen wij u om uw auto op 
minimaal 2 meter afstand van de buurman te parkeren. Het dragen van een masker wordt 
aanbevolen en u wordt gevraagd geen groepen van meer dan 5 personen te vormen. 


