
MC Hamac Corona protocol t.b.v. trainingen per 1-9-2020 

• T/m 16-9-2020 is ons circuit alleen geopend voor leden. Wellicht dat we daarna ook 

niet leden weer kunnen toelaten, daarover later meer. 

• Toegang tot onze accommodatie hebben alleen rijders/sters + maximaal 3 begeleiders. 

(En uiteraard Hamac-officials). Dus niet toegankelijk voor publiek! 

• Zowel rijders alsook begeleiders zullen bij de poort worden geregistreerd. Neem svp 

ons formulier (z.o.z. en te downloaden op  www.hamac.nl) ingevuld mee, dat 

voorkomt oponthoud bij de inschrijving. 

• Op onze accommodatie gelden dezelfde regels als momenteel in de samenleving (dus 

houdt o.a. 1,5 mtr. afstand - was je handen - nies in je elleboog - etc.) 

• Aanmelden kan bij de jurywagen bij de ingang van het circuit. Wacht met de auto tot 

je aan de beurt bent, 1 persoon stapt uit en meld zich bij het luik van de 

inschrijfwagen. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om 1,5 mtr. afstand te 

kunnen bewaren. Toon je licentie, geef het ingevulde trainingsformulier af en betaal 

per pin (we accepteren geen contante betalingen!).  

• Iedereen die toegang tot de accommodatie wil ontvangt na controle en betaling* 

(tenzij in bezit Hamac-crosskaart) een bandje: 

Rijders en begeleiders krijgen elk een ander bandje. 

• Zorg ook op het rennerskwartier voor voldoende afstand. Per voertuig reserveren wij 

ca. 60 m2. 

• Vanaf heden hanteren we gewoon de reguliere trainingstijden en indeling: 

• Toiletgebouw is geopend. 

• Kantine is beperkt geopend. 

• De exacte protocollen vanuit NOC NSF en KNMV vind je onder deze hyperlinks. 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

• Douche thuis en niet op de sportlocatie 

• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

• Schud geen handen; 

 
 

http://www.hamac.nl/
https://hamac.nl/cross/trainingen/
https://knmv.nl/wp-content/uploads/2020/07/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v7-1.pdf
https://knmv.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-29-Protocol-circuit-motorsportactiviteiten-corona-KNMV.pdf


 
 
MC Hamac aanmeldformulier vrije trainingen 
 
Gelieve 1 compleet ingevuld document per voertuig voor alle inzittenden ingevuld mee te 
nemen naar de poort van het circuit. Bij de poort van het circuit graag volgende zaken paraat 
hebben: 

- Ingevuld trainingsdocument 
- KNMV licentie 
- Hamac lidmaatschapskaart 
- Optioneel: Hamac trainingskaart, anders koopt u een dagpas 
- Pin-pas 

 
Middels het indienen van onderstaand formulier, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals 
opgenomen in MC Hamac Corona protocol (z.o.z.). Tevens verklaart u dat u zelf + uw 
aangemelde begeleiders geen Corona gerelateerde gezondheidsklachten hebben. 
 
 

Naam rijder 1:……………………………………………………… KNMV lic. nr:…………………… 
 
Tarief: tm 15 jr./ ouder dan 15 jr./ Zijspan/ Hamac crosskaart (Omcirkel keuze) 
 
Naam rijder 2:……………………………………………………… KNMV lic. nr:…………………… 
 
Tarief: tm 15 jr./ ouder dan 15 jr./ Zijspan/ Hamac crosskaart (Omcirkel keuze) 
 
Naam rijder 3:……………………………………………………… KNMV lic. nr:…………………… 
 
Tarief: tm 15 jr./ ouder dan 15 jr./ Zijspan/ Hamac crosskaart (Omcirkel keuze) 
             
Naam begeleider 1:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
Naam begeleider 2:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
Naam begeleider 3:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
 
In geval van 2 aangemelde rijders, heeft u mogelijkheid voor 3 extra begeleiders. 

 
Naam begeleider 4:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
Naam begeleider 5:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
Naam begeleider 6:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
 
In geval van 3 aangemelde rijders, heeft u mogelijkheid voor 3 extra begeleiders. 
 
Naam begeleider 7:………………………………………Woonplaats:……………………………. 



Naam begeleider 8:………………………………………Woonplaats:……………………………. 
Naam begeleider 9:………………………………………Woonplaats:……………………………. 


