
 

 

 

    Corona regels 
Corona regels t.b.v. bezoekers trekkertrek: 

Ø Vooraf Reservering, t.b.v zitplaatsen  
Ø Bij aankomst wordt er een gezondheidscheck gedaan  
Ø Bij aankomst is er de mogelijkheid om handen te desinfecteren 
Ø Bij aankomst worden de gasten gesplitst tussen baan 1 & baan 2, op reservering, om drukte 

te verkomen. 
Ø Na aankomst worden de gasten naar de gereserveerde plek gestuurd. 
Ø Anderhalve meter afstand, die overal blijft gelden. 
Ø Op diverse plekken staan dispensers om handen te desinfecteren. 
Ø Loop routes worden duidelijk aangegeven. 
Ø Toiletten worden ingericht op de huidige corona regels van het rivm. 
Ø Catering wordt voorzien van kuchschermen.  
Ø Borden met houd afstand en blijf zoveel mogelijk in het vak 
Ø Belijning op de grond 

Corona regels t.b.v. Deelnemers: 

Ø Deelnemers mogen maximaal 2 uur voor aanvang voor hun klasse aanwezig zijn 
Ø Deelnemers moeten binnen 2 uur na het einde van hun klasse het deelnemersterrein 

verlaten 
Ø Tussen elk team op het deelnemersterrein wordt een minimale afstand van 1,5 

meter gehanteerd 
Ø Bij het secretariaat wordt een gezondheid check gedaan bij deelnemers 
Ø Bij het secretariaat worden desinfecterende middelen aangeboden om handen te 

ontsmetten 
Ø Bij het secretariaat worden deelnemersbandjes in een gesloten envelop aangeboden 
Ø Inschrijving van de teams geschied online en alleen voorafgaande aan het evenement 
Ø Per team mogen er maximaal 2 helpers aanwezig zijn; een voor op de baan en een 

achteraan de baan 
Ø Sleeptractor chauffeurs mogen maximaal met 1 persoon in de cabine 
Ø Baanbewerking chauffeurs mogen maximaal met 1 persoon in de cabine 
Ø Prijsuitreiking geschied na elke klasse om groepsvorming te voor komen 

 

 

 

  

 



Bijgaand hebben wij onze visie over het evenement verder uitgewerkt om een beter beeld te krijgen 
hoe wij het als organisatie graag corona proof willen organiseren. Dit is gebaseerd op de plattegrond 
van Trekkertrek Boerdonk 2020.  
Het doel van de implementatie van de corona regels en visie is het aantal contactmomenten van 
bezoekers te beperken tot een minimum. 

De gasten kunnen op 3 verschillende manieren aankomen op ons evenement. Te voet, per 
iets, per auto. 

Ø Fiets / te voet: 
De gasten komen doormiddel van de aangegeven route aan op ons evenement. Aankomst en 
verlaten van het evenement is een gescheiden loopstrook.  
De fietsers komen aan bij onze fietsenstalling. Bij aankomst hebben ze de keuze om naar de 
ingang van baan 1 of ingang van baan 2 te gaan. Dit staat vermeld op het online gekochte  
ticket en staat groot aangegeven op borden. Als de gasten vanuit de aangegeven route naar 
de ingang van Baan 2 gaan, dan lopen zij voor het parc ferme door. Bij deze ingang van parc 
ferme staat een beveiliger die dit veilig coördineert.  

Ø Auto: 
De gasten komen doormiddel van de aangegeven route bij onze parkeerplaats terecht. 
Vanuit hier lopen zij via de aangegeven eenrichtingsroute naar het evenement. Aankomst en 
verlaten van het evenement is een gescheiden loopstrook.  
Bij aankomst op het evenement staat op borden aangegeven bij welke ingang zij zich dienen 
te melden. Ingang baan 1 of ingang baan 2. 
Als de gasten naar de ingang baan 1 gaan dan lopen zij voor de ingang van het parc ferme 
door. Bij deze ingang staat een beveiliger die dit veilig coördineert. 

Ø Tickets: Tickets zijn online verkrijgbaar en aan de kassa.  
Op de tickets staan de volgende dingen vermeld: Ingang baan 1/ ingang baan 2, vak & zit 
plaats. (Voor het evenement worden bezoekers nadrukkelijk aangespoord om zoveel 
mogelijk hun kaarten online te bestellen doormiddel van PR) Online verkopen we ook 
munten om zo min mogelijk transacties en contactmomenten te hebben op het evenement. 

Ø Aankomst evenement: 
Als de gasten aankomen bij de ingang/kassa wordt de 1.5 meter gehandhaafd doormiddel 
van strepen op de grond. Daarna wordt een gezondheidscheck uitgevoerd, en de 
mogelijkheid is er om handen te desinfecteren. Ook wordt duidelijk op borden aangegeven 
dat zij de huidige corona regels moeten na leven van het RIVM. Op dit bord staan ook de 
actuele regels vermeld. (Houdt 1.5m afstand ect) 
Nadat deze checks goed zijn uitgevoerd mogen de gasten het evenement betreden. 

Ø Evenement:  
Zodra de gasten op het evenement arriveren hebben zij de keuze om consumpties te halen 
bij de betreffende drank & eet gelegenheid en gebruik te maken van de toiletten. Dit gebeurt 
zoveel mogelijk via eenrichtingsroutes. (De catering en toiletten staan opgesteld volgens de 
corona voorschriften, De catering is voorzien van kuchschermen en de toiletten zijn ingericht 
op 1.5m. Bij de catering staan strepen op de grond t.b.v. 1.5m om zoveel mogelijk afstand te 
houden tussen de gasten. Consumeren gebeurt met plastic glazen i.p.v. glaswerk dit om 
besmetting door niet grondig reinigen te voorkomen.) De gasten worden zoveel mogelijk 
naar de betreffende zitplaats gestuurd. Dit gebeurd doormiddel van vrijwilligers en 
beveiliging. Op het evenement worden vakken gemaakt A t/m V en er zijn tribunes en 
opleggers. Deze vakken en tribunes, opleggers worden ingericht volgens de richtlijnen van 
het RIVM.  



(Zit plaatsen staan op 1.5m van elkaar ect) in totaal zijn er +/- 1000 zitplaatsen. 
Op diverse plekken staan dispensers opgesteld om te desinfecteren.  
 

Ø Verlaten evenement: 
Bij het verlaten van het evenement lopen de gasten via de uitgang naar de 
parkeerplaats/fietsenstalling. Dit gebeurt zoveel mogelijk via een eenrichtingsroute.  
Aankomst en verlaten van het evenement is een gescheiden loopstrook.  
 

Ø Deelnemers: 
Op voorhand is het deelnemersveld bij ons bekend doormiddel van opgeven via onze 
website. Bij opgeven zal er ook meteen een transactie plaatsvinden zodat er tijdens het 
evenement geen geld betaald hoeft te worden. Aanmelden als deelnemer aan de kassa is 
NIET mogelijk. Doordat het deelnemersveld van tevoren bekend is geeft het ons ook de 
gelegenheid om ze van de voren goed te informeren doormiddel van mail contact zal daar 
onder andere het volgende in staan: 

1. Tekening van veld zodat ze ook weten waar ze mogen komen en waar niet. ( we gaan een 
apart vak maken waar de deelnemers de wedstrijd kunnen volgen.) 

2. Starttijden van de klasse waarin ze zich opgegeven hebben. 

3. Ze mogen 2 uur voor de start tijd van de desbetreffende klasse aanwezig zijn en 2 uur na 
afloop van hun klasse moeten ze weer vertrekken. 

4. Prijsuitreiking zal direct na elke klasse afgewerkt worden om groepsvorming te 
voorkomen. 

5. Bij het secretariaat mag  maximaal 1 persoon tegelijk binnen. Hierbij tonen ze hun ID kaart 
en krijgen ze hun bandjes en start nummer in een gesloten envelop toegereikt 

6. Vervolgens wachten de deelnemers bij hun tractoren tot dat ze omgeroepen worden en 
mogen ze plaatsnemen op het start vak in het parc ferme  

7. Bij het aanhaken aan de sleepwagen mag per team 1 persoon aan de start van de baan 
assisteren en 1 persoon op het einde van de baan  

 
 
 
 

 


