
MSV-NOV Heerde COVID19 Protocol.  
 

 

 

Dit protocol is voortgekomen uit het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 

t/m 18 jaar van NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten en “Het sport specifieke protocol 

circuit motorsportactiviteiten corona KNMV” en specifiek van toepassing op de wederopenstelling 

van motorcrosscircuit de Kamperweg te Heerde. 

 

Op zaterdag en woensdag is het circuit geopend voor training. 

 

Zaterdag. 

12:30 – 14:30 voor de jeugd t/m 12 jaar. 

14:45 – 16:45 voor de jeugd t/m 18 jaar. 

 

Woensdag. 

14:00 – 16:15 voor de jeugd t/m 12 jaar. 

16:30 – 18:45 voor de jeugd t/m 18 jaar 

 

Uitgangspunten. 

 

- De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. 
- Alle KNMV-reglementen blijven van toepassing. 

- Deelname alleen voor jeugdrijders t/m 18 jaar. 

- Om te trainen moet je aanmelden via de website. (msv-nov.nl) 

- Zonder voorinschrijving hoef je niet te komen. 

- Aanmelden vooraan bij de poort ook hier hou je minimaal 1,5m afstand. 

- Betaling alleen via pin bij de Poort. ( 20 euro Grote baan, 15 Euro minibaan) 

- Behalve als je lid bent. 

- Het doen van contante betalingen is niet mogelijk.  

- Je traint op de minibaan of de grote baan. Niet beide. 

- Na betaling krijg je een vak, parkeerruimte aangewezen. 

- Je blijft met begeleider in het vak tot je gaat rijden; 

- Per rijder 1 begeleider, Deze is tevens verantwoordelijk voor de rijder. 

- Overige personen worden niet toegelaten. 

- Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Ook in het rennerskwartier en langs de baan. 

- Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers op die herkenbaar zijn aan de veiligheidshesjes 

- Wij wensen geen discussie. Toch dan kunt u het terrein verlaten. 

- Het terrein is gesloten voor publiek. 

- Toiletten zijn gesloten, mits hoge nood sleutel aan de poort (5 euro) 

- Kantine is tot nader order gesloten. 

- Was je handen regelmatig. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes. 

- Geen handen schudden. 

- Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles (Kantine is gesloten !) 

- Ga na het trainen direct naar huis. 

- Als wij dit samen doen, kunnen we open blijven. Let wel, wij doen dit voor jullie! 

 

Bestuur MSV-NOV Heerde 

 


