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NK MOUNTAINBIKE XCO 2020 
EXTRA INFORMATIE COVID-19 MAATREGELEN 
 

 
 
Download ProofMe.ID in Google Play of App Store 
 
 

 
Wat kun je verwachten? Zo gaat je bezoek aan het NK Mountainbike XCO er uit zien. 
Een bezoek aan het NK Mountainbike 2020 zal anders zijn dan het voorheen was. Hieronder 
kun je lezen wat er nodig is om jouw veiligheid en gezondheid en die van onze organisatie te 
garanderen. Zo zorgen we samen voor een spectaculair mountainbike-event. 
 
Hoe vindt de registratie plaats? 
Iedereen die toegang wil tot het NK Mountainbike XCO 2020 dient zich te registreren via 
ProofMe.ID. Download deze app alvast voor een snellere check-in. Zonder registratie krijg je 
geen toegang tot het evenement! 
Heb je niet de mogelijkheid om te registreren via ProofMe.ID? Bij de ingang is het ook mogelijk 
om je te registreren d.m.v. het invullen van een registratieformulier. 
 
Iedereen die geregistreerd is ontvangt bij de entree een polsbandje. Dit polsbandje dien je je 
gehele verblijf tijdens het NK zichtbaar te dragen. 
 
Gezondheidscheck 
Om het NK Mountainbike XCO 2020 te kunnen bezoeken verklaar je dat je de onderstaande 
vragen met "nee" kunt beantwoorden. Deze verklaring geef je af via de ProofMe.ID app. Bij de 
entree dien je het resultaat van de registratie te laten zien.  
• Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten gehad: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 
• Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten? 
• Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 14 

dagen vastgesteld? 
• Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnosticeerd met of symptomen 

vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen? 
• Ben je, of iemand in jouw huishouden, de laatste 14 dagen minimaal 48 uur in een land of 

streek geweest met een negatief reisadvies vanwege Corona (code rood)? 
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Geen toegang met gezondheidsklachten/neusverkoudheid/koorts? 
Watersley Topsports en Watersley Sports & Talentpark houden zich aan de richtlijnen van 
het RIVM en wij vragen onze bezoekers zich daar ook aan te houden. Kom dus niet naar het 
NK Mountainbike XCO 2020 als jij of iemand in jouw huishouden last heeft van 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (tot 38ºC). 
 
Wat is een zelfverklaring van gezondheid?  
Een zelfverklaring van gezondheid is het beantwoorden van de vragen in de ProofMe.ID app. 
Wij gaan ervan uit dat onze gasten zelf opletten of hun huishouden zonder 
gezondheidsklachten is. 
 
Wordt er gecontroleerd op lichaamstemperatuur?  
Nee, we controleren gasten niet op hun lichaamstemperatuur.  
 
Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn bezoek? 
Wij vragen  jou en jouw huishouden naar huis te gaan in verband met de veiligheid van 
andere gasten en onze medewerkers. Samen zorgen we voor voldoende veiligheid tijdens 
het NK Mountainbike XCO 2020. 
 
Hoe zorgt Watersley Topsports voor 1,5 meter afstand tussen huishoudens? 
Watersley Topsports houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat wij op 
Watersley Sports & Talentpark, maar ook specifiek per HotSports, langs het parcours of bij 
foodtrucks, een beperkt aantal gasten tegelijk kunnen toelaten. Het houden aan de 
richtlijnen van het RIVM betekent ook 1,5 meter (twee armlengtes) tussen huishoudens. Dit 
wordt middels vakken en markeringen duidelijk aangegeven bij alle locaties. We 
communiceren dit duidelijk op borden. 
 
Wij vragen je om zo veel mogelijk in beweging te blijven en enkel en alleen bij de daarvoor 
bestemde HotSports stil te staan langs het parcours. HotSports zijn omheinde gebieden 
langs spectaculaire onderdelen van het parcours. Binnen dit gebied is een beperkt aantal 
bezoekers toegestaan. Je mag in dit gebied alleen stil staan op een stip op de grond. 
Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je 1,5 meter afstand houdt van andere bezoekers. 
 
Wij vragen je om de aanwijzingen van onze Corona Stewards op te volgen. Niet opvolgen kan 
leiden tot het afbreken van het bezoek. Samen zorgen we ervoor dat iedereen voldoende 
ruimte heeft tijdens het NK Mountainbike XCO 2020. 
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Moet of mag je een mondkapje/mondmasker dragen? 
Het gebruik van mondkapjes is toegestaan, maar voor bezoekers niet verplicht. Voor 
deelnemers en begeleiding zijn er extra maatregelen: 
• Bij de start zijn deelnemers verplicht een mondkapje te dragen.  
• Bij de start zijn begeleiders verplicht een mondkapje en handschoenen te dragen. 
• In de technische zone is het dragen van een mondkapje en handschoenen verplicht voor 

de begeleiding. 
 
Welke maatregelen kan ik zelf nemen? 
Watersley Topsports houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en wij vragen onze bezoekers 
zich daar ook aan te houden. Met een aantal maatregelen kun je zelf ook voor een veilig 
bezoek zorgen. 
 
1. Was regelmatig je handen 
Watersley Topsports biedt op diverse plekken extra desinfectie aan. De RIVM regels voor 
handen wassen zijn als volgt: 
• Was regelmatig je handen. Ook na snuit of hoesten in de elleboog. 
• Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, droog je handen daarna goed af. 
• Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt 

gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. 
 
2. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 
Het RIVM raadt aan om te hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog. Was na 
snuiten, niesen of hoesten je handen. 
  
3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
Het RIVM raadt aan om papieren zakjes te gebruiken bij het snuiten van je neus. Gooi deze 
daarna weg en was na het snuiten je handen. 
  
4. Schud geen handen 
De richtlijnen van het RIVM geven aan om 1,5 meter of twee armlengtes van anderen te 
bewaren. Handen schudden is daarom niet toegestaan. 
 
 
 


