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Race 01 (2) JW10 13:00

   1 Gentse RS [Nienhuijs Sterre] 11/21/003

   2 K.R.N.S.Oostende [Laloo Camille] 11/21/002

Race 02 (5) JM10 13:00

   5 KRCG [De Man Gaëtan] 11/21/004

   6 K.R.N.S.Oostende [Janssens Corneel] 11/21/001

   7 K.R.N.S.Oostende [Vanstechelman Nolan] 11/21/006

   8 Gentse RS [van der Wiele Egon] 11/21/005

   9 K.R.N.S.Oostende [Cappelle Ibe] 12/21/001

Race 03 (3) JW12 13:00

  15 K.R.N.S.Oostende [Vermeire Lotte] 10/21/001

  16 K.R.N.S.Oostende [Laloo Ines] 09/21/001

  17 Gentse RS [Persyn Sien] 09/21/005

Race 04 (13) JM12 13:00

  20 Brugse TR [Masyn  Miro] 10/21/004

  21 K.R.N.S.Oostende [Bloes Tibo] 09/21/025

  22 KRCG [De Man Justin] 09/21/019

  23 KRCG [Willems Thibo] 09/21/009

  24 Brugse TR [Thiel Sebbe] 09/21/013

  25 KRCG [Locy Arthur] 09/21/023

  26 K.R.Sport Gent [Beernaert Vic] 10/21/008

  27 K.R.N.S.Oostende [Dewulf Trever] 10/21/003

  28 Brugse TR [De Schuyter  Lars] 09/21/024

  29 K.R.Sport Gent [Van Wynsberghe Axel] 10/21/010

  30 KRCG [Gussé Cesar] 10/21/013

  31 K.R.Sport Gent [Seghers Louis] 10/21/009

  32 K.R.N.S.Oostende [Van Tieghem Milo] 09/21/008

Race 05 (5) JW14 13:00

  35 Gentse RS [Dequinnemaere Tess] 07/21/007

  36 K.R.N.S.Oostende [Ryckaerts Laura] 07/21/006

  37 Gentse RS [Jonckheere Jantien] 07/21/012

  38 K.R.Sport Gent [Van Ingelgem Edith] 07/21/026

  39 K.R.N.S.Oostende [Vermander  Phebe] 08/21/004

Race 06 (14) JM14 13:00

  52 Gentse RS [Persyn Nand] 07/21/008

  53 K.R.N.S.Oostende [Onraedt Lander] 07/21/005

  54 K.R.Sport Gent [De Smet Fin] 07/21/024

  55 K.R.N.S.Oostende [Boucquez Robbe] 08/21/001

  56 Gentse RS [Nienhuijs Kasper] 07/21/011

  57 Gentse RS [Nouwynck Arthur] 07/21/013

  58 K.R.Sport Gent [Engelbrecht Egon] 07/21/025

  59 KRCG [Debrock Cezar] 08/21/003

  60 K.R.Sport Gent [Engelbrecht Cis] 08/21/018

  61 Gentse RS [Block Stan] 08/21/006

  62 K.R.N.S.Oostende [Driessen Daan] 08/21/002

  63 KRCG [Molenaar Matteo] 07/21/016

  64 K.R.Sport Gent [Ruyssen Maurits] 08/21/019

  65 K.R.Sport Gent [Vandenbroucke Titus] 07/21/027

Race 07 (2) JW16 13:00

  70 K.R.N.S.Oostende [Boucquez Lien] 06/21/008

  71 KRCG [Gyssels Louise] 06/21/023

Race 08 (2) JM16 13:00

  75 K.R.Sport Gent [Coppitters Jarre] 05/21/031

  76 KRCG [d'Haenens Pol] 06/21/016
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PROTOCOL DEELNEMENDE CLUBS 
DUATLON KRCG - 1 AUGUSTUS 2021 
 

 

 
Beste clubs,  
 
We nodigen jullie aanstaande zondag graag voor het tweede jaar op rij uit op een coronaproof editie 
van onze Jeugdduatlon. Om een veilig verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, vragen we jullie 
om de onderstaande afspraken op voorhand grondig door te nemen en deze ook te communiceren 
aan de deelnemende roeiers en supporters.   
 
 

1. Clubdélégués, testing & contact tracing  

Elke deelnemende club duidt één verantwoordelijke of ‘clubdélégué’ aan. Gelieve ons ten laatste één 
dag voor de wedstrijd de naam en het telefoonnummer van de clubdélégué door te sturen.  
 
Bij aankomst vragen we aan de délégué om zich te melden aan het onthaal op het terrein van de 
KRCG. De clubdélégué is de hele namiddag stand-by en is verantwoordelijk voor:  

• Ophalen van de hesjes & boegnummers bij aankomst;  
• Toezien dat de deelnemers van zijn club de geldende coronamaatregelen toepassen;  
• In ontvangst nemen & verdelen van de prijzen tijdens de prijsuitreiking.  
• Terugbrengen van de boegnummers op het einde van de dag 

Testing: Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raden we alle deelnemers en 
supporters aan om zich voor de wedstrijd te laten testen. Dit is echter geen verplichting.  
 
Contact tracing: Indien we constateren dat één van de deelnemers of toeschouwers na de Duatlon 
positief test op het coronavirus, zullen wij rechtstreeks contact opnemen met alle deelnemende clubs 
en adviseren om de nodige stappen te ondernemen. 

 
 

2. Bijkomende maatregelen ter plaatse 
Mondmaskers zijn verplicht in de ‘gecontroleerde wedstrijdzone’. Deze zone omvat de terreinen van 
KRCG, de parking van de Yachtdreef en de tribunes aan de Yachtdreef.  
 
Deze verplichting geldt zowel binnen als buiten en voor iedereen (deelnemers, toeschouwers, 
juryleden, trainers etc.). We maken geen onderscheid voor kinderen jonger dan 12 jaar. Als u geen 
masker heeft, kan u ter plaatse een masker aankopen aan het onthaal.  
 
De nieuwe brasserie Ponton, in het clubgebouw van KRCG zal open zijn tijdens de wedstrijd. U bent er 
welkom om iets te eten en/of te drinken, volgens de geldende maatregelen voor de horeca. Het is niet 
toegestaan om eigen lunch op het terras te consumeren.  
 
De loodsen, kleedkamers en douches van KRCG zijn enkel toegankelijk voor leden van KRCG. Externe 
deelnemers en/of supporters kunnen wel gebruik maken van de toiletten op het eerste verdiep van het 
gebouw.  
 
 

3. De loopwedstrijd  

De loopwedstrijd start om 13 uur. De lopers zullen op elke startplaats in groep starten. Dit is toegestaan 
onder de protocollen van Sport Vlaanderen.  
 
Trainers mogen NIET meefietsen langs het parcours. Ze mogen wel op bepaalde plaatsen rond het 
parcours staan om de lopers aan te moedigen.  
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Naast de aankomst wordt een supportersvak voorzien. Alle bezoekers zullen gevraagd worden om in 
dat vak te blijven staan en niet rond te lopen. Zij houden hun mondmasker aan.  
 
Na de finishlijn zal een tafel staan waar een vrijwilliger de lopers wat handgel zal aanbieden. Aan die 
tafel moet de loper zijn hesje uitdoen & in een grote plastic zak gooien. Vervolgens zullen twee vaste 
vrijwilligers de lopers een stuk fruit en een drankje geven.  
 
De lopers moeten daarna doorlopen in de Yachtdreef om ‘uit te wandelen’ en opnieuw op adem te 
komen. Vervolgens moeten zij zich meteen bij hun clubverantwoordelijke melden om hun mondmasker 
te recupereren en opnieuw op te zetten. De clubverantwoordelijke wacht de lopers dus op het einde 
van de uitloopzone op.  
 
 

4. De roeiwedstrijd 
Voor de roeiwedstrijd hebben de deelnemers de keuze om hun boot in het water te leggen bij één van 
de drie roeiclubs (KRCG, KRSG of GRS) rond de Watersportbaan. Daarbij moeten zij zich informeren 
naar het protocol dat van kracht is in die roeiclub. 
 
Bij KRCG geldt er een circulatieplan voor het inleggen & uithalen van boten. Dit circulatieplan zal 
aangeduid staan op het terrein.  
 
Roeiers houden hun mondmasker op tot ze in hun boot zitten. Het is belangrijk dat ze het bij het 
toekomen meteen terug kunnen opzetten voor ze uit hun boot stappen.  
 
Deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van hun materiaal. Zij doen dit niet 
op het terrein van KRCG maar op de parking en dienen hiervoor hun eigen producten mee te brengen.  
 
Door het coronavirus is het niet mogelijk om startkabels te gebruiken tijdens de roeiwedstrijden, omdat 
de roeiers het touwtje niet in de mond mogen nemen. In het beste geval, als de weersomstandigheden 
het toelaten, zal er zonder startkabels gestart worden. Indien de weersomstandigheden tegenvallen 
zullen de roeiers gevraagd worden om het touw in de hand te nemen.  
 
 

5. De prijsuitreiking 
Vanaf 17 uur vindt de prijsuitreiking plaats voor de poort van het clubhuis van KRCG.  
 
Alle deelnemers krijgen een T-shirt van Club Gent en een drinkbeker. Deze zullen al per club in 
pakketten klaarliggen. De délégués van elke club worden één voor één afgeroepen om deze op te 
halen aan de tafel.  
 
Daarna zijn er 24 medailles uit te delen aan de drie winnaars van elke categorie: Hun namen zullen één 
voor één worden afgeroepen. Zij mogen naar voren komen en ontvangen hun medaille. Daarna wordt 
nog meegedeeld welke club de beker voor het clubklassement wint. Deze wordt ook opgehaald door 
de délégué van de club in kwestie.  
 
 
 
 
Club Gent zal paraat staan met een fantastisch team van vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. 
We vragen u om de bovenstaande afspraken steeds te respecteren alsook de bijkomende instructies 
van de vrijwilligers te volgen tijdens de wedstrijd zelf.  
 
Vragen over dit protocol? Neem gerust contact op via vragen@krcg.be  
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