
Corona protocol 24kika 
 

Op 4 & 5 september 2020 wordt voor de 17e maal de skeelerwedstrijd 24kika georganiseerd. Tijdens 

deze wedstrijd bij Flevonice wordt er 24 uur lang geskeelerd voor het goede doel Stichting KiKa. De 

wedstrijd wordt gereden in estafette waarbij elk team continu één deelnemer op de 3,4 kilometer 

lange baan heeft. De overige teamleden verblijven op de teamcamping zolang ze niet aan het 

skeeleren zijn.  

Aan de wedstrijd doen voornamelijk kinderen mee om geld in te zamelen voor hun zieke 

leeftijdsgenootjes. Kinderen mogen al enige tijd weer samen sporten en zijn niet een grote 

risicogroep voor de verspreiding. Verder bestaan de teams voornamelijk uit gezinnen en skeelerclubs 

die buiten de wedstrijd ook al samen sporten.  

Om het evenement doorgang te kunnen geven binnen de richtlijnen voor COVID-19 is het volgende 

protocol opgesteld. Hierin wordt per deelaspect van het evenement bekeken welke maatregelen er 

getroffen kunnen worden om het evenement veilig te houden voor de deelnemers en de 

medewerkers. Hierbij worden ook de standaard richtlijnen in acht genomen, zoals de 1,5 meter 

afstand. Mochten er in de aanloop richting 1 september nog aanvullende maatregelen opgelegd 

worden, dan zal ook hier rekening mee gehouden worden.  

 

Activiteit Onderdeel Mogelijke oplossingen 

Algemeen Algemeen - Ontsmettingspunten op het terrein 
- 1,5m afstand houden 
- Markeringen en looproutes bij 

‘drukke’ punten als horeca en 
jurybus 

- Horeca to go  
- Geen centrale bijeenkomsten 
- ‘Ziek? Blijf thuis!’ 
- Mailing deelnemers met 

maatregelen 
- WhatsApp groep met teamcaptains 
- Maximaal 2 relaties/bezoekers per 

deelnemer (polsbandjes) 
- Maximaal 2 verzorgers per team 
- 4 personen voor controle 1,5m regel 
- Controle toegang terrein alleen met 

polsbandjes 

   

Inschrijving Briefing deelnemers - Online video publiceren: dag ervoor 
of live gaan op Socials voor de start 

Startnummers  - Opsturen 
of 

- Klaarleggen op een tafel 

Registratie chips & 
enkelbanden 

- Scherm tussen deelnemer/crew 
- Iedereen eigen chip/enkelband 

Estafette stokjes - Achterwege laten 



   

Wedstrijd Startprocedure - Voor de tent starten 
(tijdscompensatie / tellen vanaf 
eerste doorkomst) 

Wisselen - Voor eigen campingplaats 
- Verboden in groepen te rijden 

Finish - Finish bij eigen campingplaats 
- geen gezamenlijke slotronde 

   

Prijsuitreiking Prijsuitreiking - Alleen winnaars bij podium op 1,5m 
afstand  

- Live op Socials uitzenden 
- 1/2/3 podium met losse delen op 

voldoende afstand 

Cheque overhandiging - Voldoende afstand 
- Minimaal aantal mensen 

   

Camping Campingplaatsen - Grotere teamplaatsen zodat er meer 
ruimte is voor meer kleinere tentjes 

- Camping rond de hele 3,5 km baan 
- Geluid rondom hele baan 

Stroom - Beperking aantal watt per team 

Sanitair - Schoonmaakbedrijf inhuren 
- Meer toiletten inhuren  
- Toiletten per team aanwijzen 
- Volgens dan geldende RIVM 

richtlijnen 

   

EHBO/verzorging EHBO/dokter - Eigen voorzorgsmaatregelen/ 
protocollen geldende vanuit het 
Rode Kruis 

- Geen masseurs 

   

Randzaken KiKa bier verkoop - Online laten betalen; betaalverzoek 
ipv contant geld 

Loterij - Online laten betalen; betaalverzoek 
ipv contant geld 

   

 

  



Bijlage I Poster communicatie maatregelen 

Deze poster zal voorafgaand aan de wedstrijd gecommuniceerd worden en op diverse plaatsen op de 

locatie fysiek aanwezig zijn. 

 


