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Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

9 juni 2020

Voortgezet (speciaal)
onderwijs

1 september

Sport- en 
verenigings-
kantines

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele 
instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

STAP 5

Sportscholen

Sauna’s

Casino’s

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sekswerkers
en coffeeshops

18+

Datum
onbekend:

Evenementen

 

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Discotheken

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

15 juni Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blijft.



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

Vanaf 6 juni 2020 zijn we in fase 3: de vereniging is 
beperkt open voor alle roeiers die zich hebben 
ingeschreven op een tijdslot. Volwassen roeiers mogen 
alleen sporten op anderhalve meter afstand van anderen.  

Vanaf 4 juli 2020 gaan we over naar fase 4. Roeiers 
mogen weer in alle boten roeien. Voorafgaand en na 
afloop van het roeien geldt de anderhalve-meter-regel wel. 
De soos mag weer open onder voorwaarden. In dit 
protocol werken we uit hoe we besmetting met het 
coronavirus bij onze vereniging willen voorkomen. 

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/
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Voor meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

zetten we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.



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 wassen of desinfecteren hun handen bij 
binnenkomst, met de handgel die bij het afschrijfboek 
staat of anders bij de kranen op de toiletten. 

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

‣Roeiers van 19 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. Ook in het 
gebouw zijn de regels zichtbaar opgehangen. 

‣Er is tijdens roeiuren een coronacoördinator aanwezig,  
die toeziet op de naleving van dit protocol.  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https://www.prvdewhere.nl


2. GEBOUW EN TERREIN 
!  
‣In alle ruimtes en buitenruimtes van PRV De Where 

houden leden voortdurend anderhalve meter afstand 
van elkaar. Alleen tijdens het roeien mag hiervan worden 
afgeweken.  

‣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. Het clubgebouw, de loodsen, vlotten en 
het terras zijn toegankelijk voor roeiers die zich hebben 
ingeschreven op een tijdslot en hun eventuele 
instructeurs. 

‣Bij binnenkomst wassen mensen eerst hun handen. 
Daarna lopen ze 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. 

‣In de loodsen is per botengang maximaal één roeiteam 
en één coach aanwezig.  

‣De kleedkamers en douches zijn toegankelijk. We 
vragen roeiers om zo min mogelijk gebruik te maken 
van douches en kleedkamers. Alleen als een roeier te 
water raakt, mag hij douchen om onderkoeling te 
voorkomen. 
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‣De ergometers laten we voorlopig beneden in de grote 
loods staan. De machines zijn buiten te gebruiken, waar 
ze makkelijker op ruime afstand van elkaar kunnen 
worden neergezet en er altijd voldoende ventilatie is.  

‣De toiletten beneden zijn toegankelijk. Roeiers 
desinfecteren de toiletten na gebruik.  

‣De soosruimte is weer beperkt toegankelijk: alleen als  
een vaste soosmedewerker de soos heeft geopend. In 
de soos zijn er naast de soosmedewerker maximaal 18 
mensen aanwezig. Er is een vaste looproute in de soos 
aangegeven: binnenkomst mag alleen via de gang of de 
deur naar terras A, naar buiten alleen via de buitendeur 
naar terras B. 

‣De onderhoudsruimte is toegankelijk voor leden van 
de materiaalcommissie. Zij reinigen voordat zij naar huis 
gaan alle materialen, deurklinken, lichtknopjes en 
kranen waarmee hun handen in aanraking zijn geweest. 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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 klaarstaan 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. 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4. ROEIEN 
!  
‣Er mag alleen geroeid worden door leden die 

ingeschreven zijn op het roeischema. Dit schema 
hangt bij 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 komen niet eerder dan tien minuten voordat 
zij hun boot mogen pakken op de vereniging.  

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

‣Roeiers schrijven hun boot af in het afschrijfboek, zodat 
er aanwezigheidsgegevens zijn voor een eventueel 
bron- of contactonderzoek.  

‣Alle boten zijn weer beschikbaar.  

‣In gestuurde boten dragen stuurlui eventueel een 
mondkapje. 

‣In de wherry’s neemt er slechts één persoon plaats op 
de stuurplek. 

‣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.  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‣Voordat zij hun boot overdragen aan andere roeiers 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.  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5. ERGOMETEREN 
!  
‣Er mag alleen geroeid worden op de ergometers door 

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

‣Ergometeren mag alleen buiten en op anderhalve 
meter afstand van elkaar. 

‣Ergometeraars zoeken in overleg met de 
coronacoördinater een plek waarbij er voldoende 
ruimte overblijft om boten te verplaatsen. 

‣Ergometeraars wassen of desinfecteren hun handen 
voor gebruik van de ergometers. 

‣Voordat zij hun ergometer overdragen aan een andere 
roeier of terugzetten in de loods reinigen roeiers alle 
onderdelen waar handen mee in contact kunnen zijn 
gekomen: de handvaten, het bedieningspaneel, het 
zitbankje en het voetenbord. Hiervoor zijn 
schoonmaakmiddelen aanwezig. 

‣Na gebruik zetten roeiers de ergometers weer binnen in 
de grote loods. 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6. SOOS 
!  
‣De soos bevat tijdelijk minder zitplekken (18 in totaal). 

Leden schuiven niet met stoelen en laten de inrichting 
zoals die is. 

‣Tijdelijk geldt er in de soos een verplichte 
looprichting: 

- de deur vanuit de gang wordt alleen gebruikt als 
ingang naar de soos, 

- de schuifdeur naar de fietsenrekken wordt alleen 
gebruikt als uitgang vanuit de soos, 

- de schuifdeur naar het grote vlot wordt alleen 
gebruikt als ingang naar de soos. 

‣Om zo goed mogelijk te ventileren (en handcontact te 
vermijden), staan de drie deuren zoveel mogelijk open. 

‣Bij de bar zijn aparte ophaal- en inleverpunten. Leden 
gaan niet met teveel mensen tegelijk bij de bar 
bestellingen plaatsen of ophalen. Zonodig wachten zij 
op gepaste afstand totdat er meer ruimte is. 

‣De soos mag voorlopig alleen door een beperkte groep 
barvrijwilligers worden geopend, die zijn geïnstrueerd 
over de coronarichtlijnen voor horeca. Leden met een 
barsleutel mogen niet zonder toestemming van de 
sooscommissaris de soos openen. 
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‣Roeiers hebben na het roeien een half uur de tijd om 
een drankje te drinken. Daarna maken zij plaats voor 
andere roeiers. 

‣De afstand van anderhalve meter geldt ook voor het 
terras, dus de bankjes mogen niet volledig bezet 
worden en de stoelen niet te dicht bij elkaar. 

‣Leden maken tafels en stoelen na gebruik schoon met 
de aanwezige schoonmaakmiddelen. 

‣Roeiers betalen zoveel mogelijk contactloos via het 
pinkastje. 
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