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COVID-19 Protocol Hellendoorn Rally Zaterdag 18 september 2021 

 

Wat is de Hellendoorn Rally 

In de autosport is een rally een snelheidsrace op klassementsproeven over daarvoor afgesloten openbare wegen, met auto's die daartoe uitgerust zijn. 
De Hellendoorn Rally duurt één dag. De Rally bestaat uit 5 klassementsproeven die verspreid liggen rondom Hellendoorn, Den Ham, Ypelo en Nottr. De teams 
rijden vanaf de start naar de eerste proef en tussen de proeven door over openbare wegen, waar de verkeersregels gelden. Op de klassementsproeven wordt de 
eigenlijke wedstrijd verreden. De proeven worden verreden in het buitengebied van de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten. 
Tussen de proeven door is een 'service' ingepland waarbij de monteurs van het team de auto mogen onderhouden en waar nodig repareren. Deze reparaties 
gebeuren uitsluitend in het servicepark. Na de laatste klassementsproef rijden de teams wederom weer over de openbare wegen, waar de verkeersregels gelden 
terug naar de finishboog. Hier eindigt dan ook de rally. 

 
COVID-19 

Naar aanleiding van de door de regering afgekondigde maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus heeft het organisatiecomité van de 
Hellendoorn Rally samen met de autosportfederatie (KNAF) een Corona Protocol opgesteld om het organiseren van de rally op goede en verantwoorde wijze 
mogelijk te maken en het risico van verspreiding van het coronavirus tijdens de rally zo klein mogelijk te houden en te voldoen aan de gestelde regels van de 
Rijksoverheid waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen; 

 

A. Organisatieleden en deelnemers 
Voor de organisatie en deelnemers worden de regels gehanteerd voor eendaagse evenementen zonder zitplaats.` 
De regels zijn; Het evenement is buiten of in een open tent. 

Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Organisatieleden en deelnemers hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. 
Organisatieleden en deelnemers hebben geen vaste zitplaats. 
Maximaal 750 organisatieleden en deelnemers 
Organisatieleden en deelnemers moeten in het bezit zijn van een (gratis) ticket. 
De organisator moeten contactgegevens van de organisatieleden en deelnemers kunnen registreren. 

 
B. Voor de bezoekers en publiek 
Voor de bezoekers en publiek worden publiekspunten ingericht langs de verschillende klassementsproeven en de regels gehanteerd voor een zgn. ongeplaceerd 
evenement. 

De regels zijn;  
Locaties voor bezoekers op afgesloten terreinen,  
Maximaal 750 personen per locatie; 
Personen per locatie blijven bij elkaar, er mag geen sprake zijn van vermenging met andere personen op een andere locatie; 
Bezoekers moeten in het bezit zijn van een gratis ticket; 
Registratie van de bezoekers; 
Controle op in- en uitstroom, inclusief Coronatoegangsbewijs, identificatie en e-ticket. 

 
 
 

Beveiligingsorganisatie 
Om zowel de regels m.b.t. het serviceterrein, alsook de publiekspunten te controleren en te handhaven, zijn afspraken gemaakt met AVDD Beveiliging.  
AVDD beveiliging zet gecertificeerde beveiligers/hosts in om de toegang tot het serviceterrein en de publiekspunten te begeleiden. De totale coördinatie wordt 
uitgevoerd door de AVDD Coördinator, in samenspraak met de Hoofd Beveiliging. De AVDD Coördinator kan tevens worden benaderd door de verschillende 
proevenchefs en de manager serviceterrein op het moment dat extra ondersteuning noodzakelijk mocht blijken. 
 
Ratio beveiligers/hosts versus aantal bezoekers: Gezien het profiel van de bezoekers is in overleg met AVDD gekozen een ratio aan te houden van één 
beveiliger/hosts per 150 bezoekers, met een minimum van twee per locatie. Wel zullen er extra beveiligers beschikbaar worden gehouden om waar nodig ingezet 
te worden. 
 
Ook de verkeersregelaars worden aangestuurd door de AVDD Beveiliging coördinator. 
 
AVDD heeft ruime ervaring bij het begeleiden en beveiligen van evenementen en het controleren op COVID controles. 
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A. Organisatieleden en deelnemers 

Om de rally op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is, naast de deelnemers, de inzet van verschillende organisatieleden noodzakelijk. Voor alle 

organisatieleden en deelnemers die, afhankelijk van de specifieke activiteit op het parcours / serviceterrein worden ingezet, gelden de volgende regels. 

A1. Serviceterrein 

• Het serviceterrein is alleen toegankelijk voor mensen met e-ticket en Coronatoegangsbewijs. 

Organisatieleden en deelnemers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor  toegang: 

- een vaccinatiebewijs; of 

- een herstelbewijs; of 

- een negatieve testuitslag via testen voor toegang. 

- Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck. 

• Het serviceterrein heeft twee in- en uitgangen waar permanent controle is. 

• Bij eerste toegang tot het serviceterrein wordt gecontroleerd middels de CoronaCheck Scanner en krijgen de organisatieleden en deelnemers een 

polsbandjes van de Hellendoorn Rally. 

• Het serviceterrein wordt voorzien van éénrichtingsverkeer voor deelnemers / monteurs. 

• Het serviceterrein is gelegen in de buitenlucht. 

• Het serviceterrein is ca. 45000m2 groot. 

• Er worden maximaal 120 deelnemende teams bestaande uit maximaal 5 personen tot de rally toegelaten. 

• Naast de deelnemende teams worden er maximaal 150 organisatieleden ingezet zodat het totaal aantal personen maximaal 750 is. 

• Elk team heeft per auto een serviceplek van minimaal 60m2 ter beschikking (deze wordt duidelijk afgebakend) 

• Op het terrein zijn op verschillende locaties voldoende faciliteiten aanwezig waar aanwezigen hun handen kunnen wassen en desinfecteren. Tevens 

wordt actief gewezen op het houden van voldoende afstand. 

• Op het terrein wordt doorlopend toezicht gehouden door het hoofd serviceterrein en zijn assistenten. 

De officials en assistenten zullen als dusdanig worden herkend middels passende kleding. 

• Het sanitair wordt dagelijks meerdere malen gereinigd en gedesinfecteerd. 

De toegang tot het sanitair is in de buitenlucht gelegen 

• De algemene hygiëne voorschriften zijn bij de ingang van het terrein duidelijk zichtbaar. 

Middels borden bij de entree van het service terrein wordt iedereen geattendeerd op de van toepassing zijnde voorschriften. 

• Van alle aanwezige personen op het service terrein zijn NAW gegevens bekend 

A2. Baanposten en klassementsproeven 

• Het aantal in te zetten officials wordt beperkt tot het minimum, waarbij maximaal het voor de veiligheid noodzakelijke aantal personen per te bezetten 

post/positie worden ingedeeld. 

• Binnen de post/positie houden de officials zich aan de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar. 

• Bij werkzaamheden die een official langs het parcours moet doen, zal altijd een minimale onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden. 

• Per klassementsproef zijn twee additionele beveiligers beschikbaar, gesitueerd bij de startlocatie van de betreffende proef. Zij kunnen op aangeven van de 
Coördinator AVDD en/of proevenchef meteen worden ingezet om te ondersteunen op de publiekspunten welke aan de betreffende proef zijn gesitueerd. 

A3. Interventievoertuigen (Medical Car, berging) 

• Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan officials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden 

beperkt. Medical Cars en berging worden door maximaal 2 personen bemand. 

• Bij alle werkzaamheden zal altijd minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden. 

• Deurklink, stuurwiel en versnellingspook van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd. 

A4. Rally Centrum (HQ) 

• Alle activiteiten tijdens de rally worden vanuit het Rallycentrum(HQ) gemonitord en aangestuurd. In het rallycentrum (HQ) zal de inzet van 

medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd. 

• De werkplekken in het rallycentrum zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat. 

• De verschillende ruimten worden als volgt bemenst 

• Kantoor 1 RallyControl: 5 personen 25m2 

• Kantoor 2 Secretariaat: 6 personen 100m2 

• Kantoor 3 Rekenkamer (uitslagendienst) 2 personen 20m2 

• Kantoor 4 Sportcommissarissen: 4 personen. 25m2 

• Enkel de medewerkers en de wedstrijdleiding hebben toegang tot de rallycentrum (HQ) 

• Voor deelnemers en andere personen verloopt alle contact digitaal. 

• Regelmatig zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden  gedesinfecteerd. 

A5. Medische Dienst 

• Medewerkers van de Medische Dienst en de aanwezige EHBO die in actie dienen te komen zullen hiervoor de richtlijnen aanhouden die ook van 

toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige covid19 maatregelen. 

A6. Deelnemers 

• Deelnemer is verantwoordelijk voor persoonlijke hygiëne van alle teamleden. 

(Organisatie heeft voor nood voldoende desinfecterende middelen voorhanden) 

• Deelnemers melden vooraf welke monteurs er aanwezig zijn. 

• Deelnemers tekenen voor het naleven van dit covid-19 protocol. 

• Elk team heeft per auto een serviceplek van minimaal 60m2 ter beschikking (deze dienen te worden afgezet) 

• Deelnemers en teamleden verblijven zo veel mogelijk op hun service plek (toiletbezoek uitgezonderd) 

• Bij gebruik van racetenten moet voldoende ruimte tussen voertuigen toegepast worden om in alle voorkomende gevallen de 1,5m afstand te kunnen 

waarborgen. 
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B. Bezoekers/publiek 

Publieksprofiel: 
Het publiek op klassementsproeven kan worden omschreven als doorsnee publiek. Er bevind zich niet een in het bijzonder als risicogroep aangemerkt doelgroep 
bij het publiek. De leeftijd varieert van voornamelijk 20 tot 60 jarigen en betreft voornamelijk lokale mensen (aanwonenden) aangevuld met een kleine groep 
autosport fans. Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren mag gesteld worden dat dit geen groep betreft die zich kenmerkt door het niet in acht nemen van 
de basisregels en gestelde richtlijnen voor publiek. 

 

Bezoekersdichtheid en inrichting publiekspunten: 
De organisatie van de Hellendoorn Rally heeft reeds vele jaren ervaring en een duidelijk beeld van de hoeveelheid personen die per 
locatie komen. In de afgelopen jaren kan gesteld worden dat dit varieert van 5 tot 50 personen per locatie.  
 
Om te voldoen aan de coronamaatregelen wordt dit jaar gewerkt met publiekspunten. Dit zijn plaatsen naast het rallyparcours waarbij gekeken is naar historische 
ervaringen m.b.t. aantrekkelijkheid t.b.v. het publiek. Deze publiekspunten zijn afgesloten en worden voorzien van toegangscontrole. Ten behoeve van de 
controles worden vrijwilligers en hosts/beveiligers ingezet.  
De publiekspunten bevinden zich op de openbare weg, gelegen aan het parcours. Omdat de publiekspunten niet op private gronden zijn gesitueerd, ontstaat er 
een plaats waar ook qua handhaving makkelijker opgetreden kan worden. 

 
Om ongewenste toestroom tot de proeven tegen te gaan(buiten de publiekspunten), zullen alle overige terreinen worden aangemerkt als ‘verboden voor publiek’.  
Om dit te bewerkstelligen zullen er langs de klassementsproeven ‘verboden voor publiek’ borden worden geplaatst. De afstand tussen deze borden bedraagt 
maximaal 100 meter over de gehele lengte van de klassementsproeven. 
 
Ook zullen alle buitenafzettingen op toegangswegen worden voorzien van ‘verboden voor publiek’ borden. 
 

 
 

Testen voor Toegang / CoronaCheck 
Tijdens de toegangscontrole voor deze publiekspunten zal er gecontroleerd worden op het hebben van een geldige coronaticket. Met behulp van de CoronaCheck 
Scanner zal worden gecontroleerd of bezoekers in bezit zijn van een geldige QR-code. Ook zal worden gevraagd om een identiteitsbewijs om de gegevens kloppen 
met de scanresultaten.  
 
Maximum aantal bezoekers, e-Ticket 
De Hellendoorn Rally maakt voor deze editie gebruik van het e-ticket systeem van TicketView. Met dit e-ticket systeem moeten bezoekers zich vooraf registreren 
met haar/zijn NAW gegevens en kunnen daarna (kosteloos) een ticket aanschaffen.  
Het aantal maximale bezoekers is ingeschat aan de hand van historische gegevens, maar overschrijdt nimmer het maximum aantal van 750 personen. Het e-Ticket 
systeem wordt dermate ingericht dat het principe geldt van vol = vol. 
 
Vermenging publieksstromen 
Om vermenging van bezoekersstromen te voorkomen is het enkel mogelijk één ticket te verkrijgen voor één publiekspunt. Om fraude maximaal uit te sluiten 
zullen door het systeem controles worden uitgevoerd uitvoeren op o.a. naam, geboortedatum en e-mailadres. De opgegeven naam dient gelijk te zijn als de naam 
op het identiteitsbewijs. Er bestaat bij deze werkwijze een kans op zgn ‘false positives’. Dit betekent dat een persoon eventueel geen ticket kan bestellen via het 
systeem. Zij/hij zal dan contact moeten opnemen met de organisatie.  
 
Controle e-Ticket serviceterrein en publiekspunten 
Meteen na de coronacontrole vindt d.m.v. een scan ook controle plaats van het e-ticket. Hierbij wordt tevens de naam en geboortedatum gecontroleerd in 
combinatie met het identiteitsbewijs.  
Indien zowel de CoronaCheck alsook de controle van de e-ticket succesvol is doorlopen, ontvangt de bezoeker een polsbandje die ter plaatse om de pols bevestigt 
dient te worden. Indien de bezoeker deze polsband verwijdert, zal deze niet meer kunnen worden gebruikt. Dit voorkomt toegangsfraude. Een nieuwe polsband 
zal niet worden verstrekt. 
 

 
Afbeelding 1: Evenementbandjes met hergebruikbeveiliging. 
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Verblijfsduur: 
Aangezien er wordt gewerkt met publiekspunten, is het de verwachting dat het publiek binnen een gecontroleerde zone zich daar zal ophouden gedurende de 
tijd dat de klassementsproef wordt verreden. Elke klassementsproef wordt twee keer verreden en de totale verblijfsduur zal maximaal vijf en half uur bedragen. 

 
Herkomst bezoekers: 
Het publiek betreft voornamelijk lokale en regionale bezoekers. 

 
Gebruik verdovende middelen: 
Het publiek welke in de afgelopen jaren het evenement bezocht heeft, staat niet bekend als veelvuldige gebruikers van verdovende middelen. Via het e-Ticket 
systeem zal het publiek nogmaals worden geattendeerd op de gedragsregels.  

 

Ligging publiekspunten: 
Afgesloten ruimtes, direct gelegen op/aan de openbare weg, verdeeld over ongeveer 40 locaties. Waar normaliter sprake is van 65/75 locaties, is het aantal 
locaties nu beperkt tot de plaatsen die het meest spectaculair zijn voor het publiek en/of aan de hand van ervaring gelden als plaatsen waar publiek op af komt. 
Gezien het feit dat publiek enkel vanaf publiekspunten de rally kunnen bijwonen, gaat de organisatie ervan uit dat deze plaatsen meer publiek zal aantrekken, dan 
wanneer sprake zou zijn van publiek welke zich ook beweegt langs de klassementsproeven.  
Het aantal plaatsen per publiekspunt zijn i.v.m. garanderen van veiligheid en controles beperkt. Hier geldt het principe van “vol=vol”.  
In bijlage B is een overzicht opgenomen met daarin publiekspunten, het maximaal aantal bezoekers per publiekspunt en de tijden waarop deze locatie geopend is 
voor publiek. In bijlage C zijn kaarten opgenomen met daarop de locaties waar de betreffende publiekspunten zijn gesitueerd, alsmede de plaatsen waar 
inrijverboden en ‘verboden voor publiek’ borden worden geplaatst. 
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Risicofactor: 
Het risico van besmetting wordt ingeschat als zeer laag. Elke toeschouwer dient zich te registreren, kunnen enkel toegang krijgen tot één publiekspunt gedurende 
de rally met een e-ticket en worden gecontroleerd m.b.v. de CoronaCheck App. 

 
Het organisatiecomité heeft daarnaast extra maatregelen genomen om er voor te zorgen voor dat de regels van de Rijksoverheid gehanteerd worden. 
Deze extra maatregelen bestaan uit: 

 
B1. Op de klassementsproeven: 

• Officials worden ingezet voor de overige veiligheidstaken conform de standaard VEILIGHEID INSTRUCTIES VOOR RALLY TOESCHOUWERS opgesteld door 

de KNAF als zogenaamde KNAF baanpost (official) aanwezig ter begeleiding van aanwonenden welke zich niet op een publiekspunt bevinden en 

veiligheid van de deelnemers. 

• Beveiligers/hosts worden ingezet om de toegangscontroles en Coronacheck uit te voeren bij de publiekspunten en zullen daarnaast toezicht houden op 

het publiek. 

• Per klassementsproef is er een proevenchef aanwezig die in contact staat met alle officials op de betreffende klassementsproef en de coördinatie van de 

richtlijnen voor zijn rekening neemt. Hij staat tevens in contact met jet Hoofd Veiligheid en de Coördinator van AVDD Beveiliging. 

• Per klassementsproef van ca. 12.5km worden gemiddeld 25 x 2 officials ingezet (± 2 per 500m) 

• Per twee baanofficials draagt een official het voorgeschreven KNAF Marshal waarschuwingsvest en een official een waarschuwing vest met de 1.5meter 

regel. 

• Per klassementsproef is er een team van 2 extra beveiligers beschikbaar die op afroep van de Coördinator AVDD, Hoofd Veiligheid of proevenchef, 

ondersteuning kunnen bieden aan de hosts/beveiligers bij de publiekspunten of op andere plaatsen langs de klassementsproef. 

• Daar waar het rally parcours via de openbare weg benaderbaar is zal door wegafzetting, ‘verboden voor publiek’ borden, verkeersregelaars en 

officials worden toegezien dat er zich geen publiek verzameld op plaatsen buiten de publiekspunten. Bij eventuele escalatiedreiging zullen beveiligers 

worden ingezet om de situatie te de-escaleren.  

• Kort voor de start van de Rally rijdt er een informatieauto over het parcours om publiek en ook aanwonenden attent te maken op de geldende 

richtlijnen. 

• Bij ingang van de publiekspunten worden bezoekers nogmaals gewezen op de geldende regels.  

• Er worden geen cateringpunten ingericht. 

 
B2. Op het service terrein; 

• Het service terrein is gelegen in de buitenlucht. 

• Het service terrein is ca.45000m2 groot er is meer dan voldoende ruimte voor het publiek om de 1,5 meter maatregel te handhaven 

• Op het terrein zijn op verschillende locaties voldoende faciliteiten aanwezig waar aanwezigen hun handen kunnen wassen en desinfecteren. 

• Op het terrein wordt doorlopend toezicht gehouden door het hoofd serviceterrein en zijn assistenten die actief zullen wijzen op het houden van 

voldoende afstand. (De officials zullen als dusdanig worden herkend middels passende kleding). 

• Het sanitair wordt dagelijks meerdere malen gereinigd en gedesinfecteerd. (De toegang tot het sanitair is in de buitenlucht gelegen) 

• Middels borden bij de entree van het service terrein wordt iedereen geattendeerd op de van toepassing zijnde voorschriften. 
 
 
 

Stichting Hellendoorn Rally 

 
Service terrein : Industrieterrein ‘t Lochter 

Nijverdal 
 

 

Contactpersonen: 
 

Contactpersoon Rijders 
Hoofd organisatie/Veiligheid 
Wedstijdleider 

 

: Wim den Hollander 
: Theo Engels 
: Ralf Hereijgers 

 

: 06-54982922 
: 06-10536912 
: nnb 
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BIJLAGE A: Ticketview voorbeeld inrichting en e-Ticket. 
 
 

 
• Ticketview met maximaal aantal plaatsen per publiekspunt 
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BIJLAGE B: Overzicht publiekspunten 
Het totaal aantal ingecheckte bezoekers kan worden gevolgd door de Hoofd Veiligheid, alsmede de beveiliging coördinator van AVDD. Indien dit nodig wordt geacht, kan snel worden opgeschaald in het aantal hosts/beveiligers. 
 
 
Klassementsproef: KP Hellendoorn A  
 
Tijd publiekspunten open: 9.30 uur 
Tijd eerste deelnemer: 10:16 uur 
Tijd laatste deelnemer: 15:00 uur 
 

Naam publiekspunt Maximaal aantal bezoekers Locatie 

HellA01 250 Nieuwe Twentseweg via 
Schuilenburgweg 

HellA02 250 Veldhuizenweg 

HellA03 250 Klumperweg 

HellA04 250 Hankateweg Oost/Zuidelijke 
kanaaldijk 

HellA05 200 Hankateweg 
Oost/Noordelijke kanaaldijk 

HellA06 200 Leemkampweg/Hammerweg 

HellA07 200 Heuversteeg via 
Hellendoorseweg 

HellA08 250 Piksenweg via 
Schuilenburgweg 

   

 
 
Klassementsproef: KP Hellendoorn B  
 
Tijd publiekspunten open: 10:00 uur 
Tijd eerste deelnemer: 10:40 uur 
Tijd laatste deelnemer: 15:56 uur 
 

Naam publiekspunt Maximaal aantal bezoekers Locatie 

HellB01 200 Vossenweg via Oude 
Twentseweg 

HellB02 250 Meesterwerkmanstraat via 
Hellendoornseweg 

HellB03 200 Voombeltweg 

HellB04 200 Piksenweg/Loomsweg 

HellB05 200 Piksenweg/Dwarsdijk 

HellB06 250 Noordelijke hoofddijk 

HellB07 150 Scharlebeltweg 

 
 

  



 

 

Klassementsproef: KP Mageleresch, Den Ham 
 
Tijd publiekspunten open: 10:30 uur 
Tijd eerste deelnemer: 11:21 uur 
Tijd laatste deelnemer: 16:29 uur 
 

Naam publiekspunt Maximaal aantal bezoekers Locatie 

Mag01 200 Janmansweg 

Mag02 300 Vosseboerweg/Hammerflier 

Mag03 300 Bossinkkamp 

Mag04 250 Geerdijk 

Mag05 200 Achteres 

Mag06 250 Kooiweg 

 
 
Klassementsproef: KP Ypelo 
 
Tijd publiekspunten open: 15:00 uur 
Tijd eerste deelnemer: 15:50 uur 
Tijd laatste deelnemer: 21:07 uur 
 

Naam publiekspunt Maximaal aantal bezoekers Locatie 

Ypelo01 250 Veldweg 

Ypelo02 200 Voorbroeksweg/Zomerdijk 

Ypelo03 300 Zomerdijk/Hoeselderdijk 

Ypelo04 250 Keursweg/Ypeloweg 

Ypelo05 300 Ypeloschoolweg 

 
Klassementsproef: KP Notter 
 
Tijd publiekspunten open: 15:30 uur 
Tijd eerste deelnemer: 16:14 uur 
Tijd laatste deelnemer: 21:31 uur 
 

Naam publiekspunt Maximaal aantal bezoekers Locatie 

Notter01 200 Van Kregtenweg via Bosweg 

Notter02 250 Notterweg 

Notter03 250 Schapendijk 

Notter04 250 Nieuwehoeksweg via 
Notterveldseweg 

Notter05 200 Klokkendijk 

Notter06 250 Vankregtenweg/Klokkendijk 

Notter07 300 Molendijk, Zuna 

Notter08 300 Zunaweg / Dennenweg 

Notter09 300 Dennenweg 

 
  



 

 

BIJLAGE C: Overzicht locatie publiekspunten per klassementsproef 
 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 
 



 

 
 


