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INLEIDING 
!  
Dit document bevat richtlijnen die onze leden volgen bij 
de gefaseerde heropening van onze roeivereniging.  

Vanaf 4 mei 2020 zijn we in fase 1: de vereniging is 
beperkt open voor roeiers tot en met 18 jaar.  

Vanaf 16 mei 2020 gaan we over naar fase 2. In fase 2 
gaan we beperkt open voor alle roeiers die ingeschreven 
staan voor vaste roeitijden. De rijksoverheid heeft beslist 
dat er vanaf 11 mei buiten gesport mag worden op 
anderhalve meter afstand. 

We hebben in dit protocol ook een paragraaf opgenomen 
over hoe we omgaan met leden die onderhoud aan het 
gebouw en materiaal uitvoeren. 

We baseren dit protocol op richtlijnen van de 
Rijksoverheid, het RIVM, het protocol verantwoord 
sporten van het NOC*NSF en het sportspecifiek protocol 
roeien van de KNRB (Koninklijke Nederlandse Roeibond). 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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/


1. ALGEMENE 
AANWIJZINGEN 
!  
‣Roeiers blijven thuis als ze de afgelopen 24 uur een van 

de volgende (ook milde) symptomen hebben: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

‣Roeiers blijven thuis als een van hun huisgenoten de 
afgelopen 24 uur koorts (>38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. 

‣Roeiers bijven thuis als zolang ze in thuisisolatie zijn, 
omdat zijzelf het coronavirus hebben (gehad) of contact 
hebben gehad met iemand bij wie het coronavirus is 
vastgesteld. 

‣Roeiers wassen of desinfecteren hun handen bij 
binnenkomst. 

‣Roeiers hoesten of niezen aan de binnenkant van hun 
elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. 

‣Roeiers van 13 jaar en ouder houden anderhalve meter 
afstand tot anderen. 

‣Dit protocol wordt aan alle leden bekend gemaakt via 
mail en de website van de vereniging. Op 
verschillende plekken in het gebouw zijn de regels 
zichtbaar opgehangen. 
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https://www.prvdewhere.nl


‣Er is tijdens roeiuren een coronacoördinator aanwezig,  
die toeziet op de naleving van dit protocol.  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2. GEBOUW EN TERREIN 
!  
‣Het is niet toegestaan de soosruimte, de kleedkamers, 

de douches en de ergometerruimte te betreden. 
Roeiers douchen en kleden zich thuis om. Tassen en 
andere spullen laten ze tijdens het roeien in de loods of 
buiten op het terras. 

‣Uitzondering: als een roeier te water raakt, mag hij 
douchen om onderkoeling te voorkomen. 

‣De soosruimte blijft wel toegankelijk voor het AED-
apparaat en de EHBO-kist. 

‣De toiletten beneden zijn toegankelijk om handen te 
wassen. 

‣De loodsen, vlotten en het terras zijn toegankelijk voor 
roeiers die zich hebben ingeschreven op een tijdslot en 
hun eventuele instructeurs. Leden begeven zich zo min 
mogelijk binnen, alleen om bij het vlot te komen of om 
een boot te pakken of terug te leggen.  

‣Er zijn maximaal 25 personen tegelijk op het terrein 
van de vereniging.  

‣Bij binnenkomst gaan lopen mensen door de kleine 
loods naar buiten naar terras B. Het gangpad in de 
kleine loods is 2 meter breed, breed genoeg om elkaar 
op anderhalve meter afstand te passeren. De 
looprichting is met pijlen op de grond aangegeven. 
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‣Per gangpad in de grote loods zijn er gelijktijdig 
maximaal twee personen aanwezig. 

‣PRV De Where heeft twee grote vlotten van 16 meter 
lang. Aan ieder vlot kunnen twee boten tegelijkertijd 
liggen. Er zijn maximaal 4 personen tegelijk op een 
vlot. 

‣De beide terrassen zijn ongeveer 150m² groot. Er zijn 
maximaal 10 personen tegelijk op het terras bij vlot A 
en 10 personen op het terras bij vlot B.  

‣Om te voorkomen dat er meer personen aanwezig zijn 
dan nodig, werken we met een roeischema met vaste 
tijdsloten, waarop leden zich hebben kunnen 
inschrijven. Per kwartier vertrekken en arriveren 
maximaal vier boten. 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3. DE CORONACOÖRDINATOR 
!  
‣Tijdens roei-uren is er een coronacoördinator 

aanwezig. Dit is een volwassen lid van de roeivereniging 
of een ouder van een van de jonge roeiers en hij/zij is 
herkenbaar door een oranje hesje. 

‣Op het krijtbord in de hal bij de ingang staat wie de 
dienstdoende coronacoördinator is. 

‣Als er geen coronacoördinator aanwezig is, wordt er 
niet geroeid en gaat iedereen naar huis.  

‣De coronacoördinator zorgt ervoor dat de toiletten, 
kranen, lichtknopjes en deurklinken beneden in het 
gebouw schoon zijn voordat de roeiers komen. 

‣De coronacoördinator zorgt ervoor dat er voldoende 
handzeep en papieren handdoekjes in de toiletten 
zijn. 

‣De coronacoördinator zorgt dat er een 
schoonmaakmiddelen klaar staan voor het 
schoonmaken van de riemen en bootonderdelen waar 
handen mee in contact kunnen zijn gekomen. 

‣De coronacoördinator zet de deuren van de loodsen  
open, zodat roeiers die niet hoeven aan te raken. 

‣De coronacoördinator ziet erop toe dat dit protocol 
wordt nageleefd en geeft advies over het houden van 
afstand. 

�10
coronaprotocol fase 2:  

 16 mei 2020



4. ROEIEN 
!  
‣Er mag alleen geroeid worden door leden die 

ingeschreven zijn op het roeischema. Dit schema 
hangt op het krijtbord in de gang.  

‣De jeugd traint in drie groepen gedurende drie uur op 
woensdagavond.  Voor deze uren maakt het hoofd 
jeugdinstructie een botenindeling.  

‣Roeiers roeien in eenpersoonsboten, dus skiffs en C1’s.  

‣Roeiers tot en met 12 jaar mogen ook in 
meerpersoonsboten roeien, zonder iemand van 13 jaar 
en ouder. 

‣Alleen roeiers die huisgenoten van elkaar zijn mogen 
samen roeien in een ongestuurde tweepersoonsboot. 

‣Roeiers komen niet eerder dan tien minuten voordat 
zij hun boot mogen pakken op de vereniging.  

‣De aanwezigheid van ouders en andere 
belangstellenden op het terrein is niet toegestaan, tenzij 
zij een rol hebben als coronacoördinator of coach. 
Ouders brengen en halen hun kinderen bij de ingang. 

‣Roeiers nemen eventueel hun eigen drinken mee.  

‣Roeiers wassen of desinfecteren hun handen voordat 
ze roeimateriaal aanraken en beginnen met hun training.  

‣Alle roeiers en instructeurs houden voortdurend 
anderhalve meter afstand tot elkaar. 
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‣Roeiers houden zich aan de tijden in het roeischema 
en zorgen dat zij op tijd terug bij het vlot zijn en hun 
boot hebben gereinigd.  

‣Voordat zij hun boot overdragen aan een andere roeier 
of terugleggen in de loods reinigen roeiers alle 
onderdelen van de riemen en boot waar handen mee in 
contact kunnen zijn gekomen: de handvaten van de 
riemen, de dollen, riggers, rand van de boot en het 
voetenbord. Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen 
aanwezig. 

‣Bij het schoonmaken van de boten zetten roeiers de 
schragen zo neer, dat er voldoende loopruimte omheen 
is.  

‣Roeiers die klaar zijn met roeien gaan direct naar huis. 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5. ONDERHOUD 
!  
‣Er mogen maximaal drie leden tegelijk aanwezig zijn in 

het gebouw voor onderhoud aan roeimateriaal of 
gebouw. 

‣Deze leden melden vooraf aan de materiaal-
commissaris wanneer en hoe lang ze hun  
werkzaamheden willen uitvoeren. 

‣De leden wassen of desinfecteren hun handen bij 
binnenkomst. 

‣De leden houden voortdurend anderhalve meter 
afstand tot elkaar.  

‣De leden reinigen voordat zij naar huis gaan alle 
materialen, deurklinken, lichtknopjes en kranen 
waarmee hun handen in aanraking zijn geweest. 

coronaprotocol fase 2:  
 16 mei 2020 �13



�14
coronaprotocol fase 2:  

 16 mei 2020

coronaprotocol fase 2: 16 mei 2020 
Purmerender Roeivereniging De Where 

versie 15 mei 2020

PURMERENDER 
ROEIVERENIGING
DE WHERE


