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Cijfers van het coronadashboard 
Actuele info op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

CIJFERS 10 FEBRUARI 2021 

Risiconiveau 4 – zeer ernstig 

Ziekenhuisopnames (incl. IC) per dag 213 

IC opnames 22 

Reproductiegetal 0.91 

 

Wanneer zijn er minder maatregelen mogelijk 
De overheid kan maatregelen in stapjes verminderen als twee weken lang het aantal 

opnames in het ziekenhuis en op de IC laag genoeg is. Ook moet het reproductiegetal (de R-

waarde) kleiner zijn dan 1. Bij het bepalen of de maatregelen kunnen versoepelen, is de 

overheid heel erg voorzichtig. Bijvoorbeeld omdat ook als het aantal nieuwe 

ziekenhuisopnames afneemt de zorg nog te maken kan hebben met een groot aantal 

patiënten dat nog herstellende is van corona. Ook willen we niet dat we te snel maatregelen 

loslaten en daarmee het aantal besmettingen weer toeneemt. 

 

 
 

Routekaart coronamaatregelen 
Zie 'Publieksversie routekaart' voor een overzicht van alle maatregelen welke nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. 

WEDSTRIJDEN VOLGENS ROUTEKAART 

Risiconiveau 4 – zeer ernstig 3 – ernstig 2 – zorgelijk 1 - waakzaam 

Wedstrijden 
Volwassenen verboden 
Kinderen trainingswedstrijdjes 

Volwassenen verboden 
Kinderen toegestaan eigen vereniging 

Volwassenen verboden 
Kinderen toegestaan eigen vereniging 

Toegestaan 

Publiek Verboden Verboden Verboden max. 100 personen 

 

Wat betekent dit voor de wedstrijden van Scorpio? 
In de meest utopische omstandigheden kan Nederland iedere twee weken over naar een lager risiconiveau. De tendens van de afgelopen maanden is dat 

de cijfers zeer mondjesmaat dalen en de verwachting is zelfs een (sterke) stijging van de cijfers door de besmettelijkere varianten die hun intrede doen. 

De huidige lockdown en avondklok duren ten minste tot 2 maart en vooralsnog is er geen verbetering in het aantal ziekenhuisopnames merkbaar. 

Momenteel zitten we in risiconiveau 4 en pas als risiconiveau 1 bereikt is én de landelijke overheid het toestaat dat er wedstrijden georganiseerd mogen 

worden, kunnen we wedstrijden gaan organiseren voor volwassenen en met deelnemers van buiten de eigen vereniging. 

Clubkampioenschappen cross 

In de periode jan/feb/mrt staat de clubkampioenschappen cross op de kalender. Mocht Nederland overschakelen naar risiconiveau 3 dan is een 

onderlinge wedstrijd buiten de baan wellicht mogelijk/toegestaan. Over de uitvoering zullen goede afspraken gemaakt moeten worden en dan met name 

het niet aanwezig mogen zijn van ouders. 

Rondje Vrachelen 

Geconcludeerd kan worden dat Rondje Vrachelen geen doorgang gaat vinden, aangezien eind maart zeker nog niet risiconiveau 1 bereikt zal zijn. 

Wedstrijd wordt verzet naar 2022. 

  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/02/02/routekaart-coronamaatregelen/Routekaart+coronamaatregelen.pdf
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Athletics Champs 

De AC wedstrijd van 10 april is een zeer groot vraagteken, maar aangezien het een baanwedstrijd is met enkel kinderen onder de 12 jaar, waarbij de 

volwassen toeschouwers buiten het terrein gehouden kunnen worden, bestaat er een kleine mogelijkheid dat deze doorgang kan vinden. Overleg met en 

toestemming van de gemeente is verplicht. 

Ondertussen heeft Scorpio de C/D competitiewedstrijd (Poule 61) toegewezen gekregen. Om de belasting op de WOC te spreiden, is besloten de AC 

wedstrijd te verzetten naar 26 juni 

C/D competitiewedstrijd 

Deze wedstrijd staat voor 17 april op de kalender. In de 2e week van maart communiceert de Atletiekunie over de vervolgstappen voor de competitie in 

de maand april. Hiermee geven ze organisaties en officials de tijd om zich goed voor te bereiden. Daarnaast hebben ploegleiders en atleten tijdig 

duidelijkheid over de competitieplanning. 

Lentemarathon in vier avonden 

De lentemarathon in vier avonden medio april is een te groot risico, aangezien bij deze wedstrijd veel vrijwilligers benodigd zijn én deelnemers zich door 

geheel de wijk Oosterheide verplaatsen, waarbij contacten met anderen onvermijdelijk zijn. Mocht Nederland tegen die tijd op risiconiveau 1 zitten, dan is 

alsnog de kans groot dat de gemeente geen vergunning verleent vanwege bovenstaande. De lentemarathon zal dit jaar geen doorgang vinden in april. In 

overleg met ByBerry’s bekijken we de optie van een andere datum later dit jaar of anders verzetten naar 2022. 

Avondwedstrijd C/D junioren 

Op 15 mei staat een avondwedstrijd voor C/D junioren op de kalender. Of deze doorgang kan vinden is afhankelijk van het dan geldende risiconiveau. Uit 

gesprekken met de gemeente is duidelijk geworden dat bij deze wedstrijd een grote kans bestaat dat deelnemers uit alle windstreken deel willen nemen 

gezien het zeer beperkte aanbod van wedstrijden het afgelopen jaar. Iets wat niet wenselijk is als verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt moet 

worden. Mocht Nederland tegen die tijd in risiconiveau 2/3 zitten, zouden we hier evt. een onderlinge wedstrijd voor Scorpio leden < 17 jaar van kunnen 

maken. 

Overige wedstrijden 

De overige wedstrijden zijn vooralsnog te ver weg in tijd om iets zinnigs over te kunnen zeggen.  
 

Wedstrijdkalender 2021 

Datum Wedstrijd Status 

jan/feb/mrt Clubkamp. Cross jeugd Afhankelijk van risiconiveau (3) en afspraken 

27 maart 15e Rondje Vrachelen AFGELAST -> verzet naar 2022 

10 april AC wedstrijd VERZET naar 26 juni 

17 april C/D competitie Poule 61 
Tweede week maart communiceert de Atletiekunie over het wel/niet afgelasten en de 
vervolgstappen. 

19-22 april Lente marathon AFGELAST -> nieuwe datum of verzetten naar 2022 

14 mei Avondwedstrijd C/D junioren Afhankelijk van risiconiveau (3-Scorpio of 1-Openbaar) 

26 juni AC wedstrijd Afhankelijk van risiconiveau (1 en toestemming overheid) 

10 juli 6e Oosterhoutse Trail Afhankelijk van risiconiveau (1) alsmede vergunningen gemeente, Staatsbosbeheer en defensie 

25 september Clubkampioenschappen baan Afhankelijk van risiconiveau (3 voor pup/jun, 1 voor volw.) 

25 september Clubkampioenschappen weg Afhankelijk van risiconiveau (1) alsmede vergunningen gemeente en defensie 

2 oktober Werpwedstrijd Afhankelijk van risiconiveau (1) 

14 november 55e Scorpiocross Afhankelijk van risiconiveau (1) 

 


