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Coronaprotocol  
Recreatief Roeien 
 

Datum:  28 april 2020 

Status: concept 2 Ter goedkeuring 
 

Inleiding 

Het kabinet staat recreatief sporten in de openbare buitenruimte onder een aantal voorwaarden toe, 

waaronder het maken van afspraken met de desbetreffende gemeente. Recent heeft het kabinet 

besloten dat de jeugd t/m 18 jaar weer georganiseerd mag roeien per 29 april.  

Normaliter begint bij RV OSSA het recreatieve roeiseizoen voor 1 persoonsboten (skiff en C1) per 1 

mei en daarom heeft RV OSSA ook een coronaprotocol Recreatie Roeien opgesteld, waarin de regels 

en voorschriften voor het komend seizoen worden vastgelegd. De gemeente Heerhugowaard dient dit 

coronaprotocol goed te keuren. Na goedkeuring van de gemeente kan het recreatief roeien worden 

opgestart.  

 

Aangewezen Corona coördinatoren: 

N. v.t. Hof, Lid bestuur , 

H. Bekker, Lid Bestuur, 

B. Esselman, Lid Bestuur, 

E. Boon, Lid Bestuur, 

P.M. Damkat, Lid Bestuur, 

 

Indien zij optreden als corona coördinator zijn zij voorzien van gele hesjes. 

 

 

Aanleiding 

In de winterperiode is het vanwege het koude water en het onderkoelingsgevaar bij omslaan, alleen 

voor zeer ervaren roeiers onder voorwaarden toegestaan en met goedkeuring van het bestuur in een 

eenpersoonsboot te roeien. Het feit dat bij RV OSSA het skiff-seizoen begint op 1 mei is voor ons de 

aanleiding om dit coronaprotocol voor recreatief roeien op te stellen.  

 

De leden van RV OSSA zijn overwegend recreatieve roeiers. Vooral de jeugd en slechts enkele leden 

doen regelmatig aan wedstijden mee en trainen hiervoor. Het NOC*NSF spreekt in haar 

coronarichtlijnen over trainingen en sportwedstrijden: niet over de recreatieve sporters. Die worden 

door de rijksoverheid wel expliciet genoemd. Zie o.a. de website 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.  

Hier worden door de rijksoverheid antwoorden gegeven over veel gestelde vragen.  

- Op de vraag “Kan ik op sportaccommodaties terecht om te sporten?”, luidt het laatste deel van 

het antwoord  

“Sporten door volwassenen bij sportaccommodaties is niet toegestaan. Zelf sporten in de 

openbare ruimte mag wel. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport 

zoveel mogelijk alleen.”  

Dat wordt dan ook veel gedaan: veel wandelaars, toerfietsers en racefietsers.  

- De vraag “Ik wil gaan zwemmen, surfen of varen met mijn bootje. Op welke manier kan dat 

veilig?” wordt als volgt beantwoord: “Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: 

houd minimaal 1,5 meter afstand en laat de groep uit niet meer dan 2 personen bestaan. Ga 

alleen naar buiten als dat nodig is en ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen risico’s op 

waardoor u bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is 

recreatievaart en sporten in het water verantwoord. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
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RV OSSA stelt dat roeien op openbaar vaarwater in het kader van coronabesmetting veiliger is dan 

fietsen en wandelen: er zijn geen krappe paden en het is heel rustig op het openbare vaarwater.  

 

Doel van het protocol 

Het doel van dit protocol is om het recreatief roeien veilig op te starten, waarbij rekening gehouden 

moet worden met: 

- het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen en personen die in 

verenigingsboten willen gaan roeien of hebben geroeid; 

- het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM-maatregelen. 

 

Uitgangspunten Dit protocol staat het recreatieve roeien toe, verder zijn geen andere 

verenigingsactiviteiten toegestaan. Voor RV OSSA betekent dit: 

- de botenloods kan onder voorwaarden open, voor het uitnemen en terugleggen van boten en 

riemen; 

- roeiers mogen roeien in eenpersoonsboten; 

- roeiers uit hetzelfde gezin mogen met elkaar roeien in meerpersoonsboten; 

( evt. controle op juiste gezinssamenstelling door de Corona coördinator) 

- het verenigingsbouw is gesloten; 

- de ergometerruimte en krachtruimte zijn gesloten; 

- kleedkamers zijn gesloten; 

- toiletten en veiligheidsvoorzieningen (waaronder een warme douche voor als iemand omslaat) 

zijn toegankelijk. 

(Deze ruimtes zijn uitsluitend in noodgevallen te gebruiken en worden na gebruik gereinigd.) 

 

 

Aantal leden 

RV OSSA heeft momenteel 122 leden waarvan 3 jeugdleden 12 jaar zijn en 16 jeugdleden 13 t/m 18 

jaar zijn. Het komt 7x voor dat 2 of 3 leden uit een gezin komen. 

 

Hiervan hebben 61 leden de juiste permissie gehaald om in een skiff te mogen varen: maximaal 30 

leden zijn de laatste jaren voldoende blijven skiffen zodat ze ook nog werkelijk bevoegd zijn. Dit wordt 

vastgelegd in ons boten reserveringssysteem My Fleet.  

 

Vlootsamenstelling één- en tweepersoons boten 

- 3 verenigingsboten type C1 (eenpersoons met kleine kiel) 

- 3 jeugd verenigingsskiffs (gladde eenpersoons): tot 60 kg 

- 3 verenigingsskiffs tot 75 kg 

- 4 verenigingsskiff tot 85kg 

- 3 verenigingsskiffs tot 90/100kg 

- 3 privé ’skiffs 

- 5 verenigingsboten 2x- (twee zonder stuurman) 

 

In ons botenhuis liggen in totaal 19 eenpersoons boten en 5 twee persoons boten zonder stuurplek. 

Het botenhuis heeft 2 toegangsdeuren: achter elke toegangsdeur is een botengang met aan 

weerszijde de boten. 

 

Hoe gaat het recreatieve roeien er bij RV OSSA uit zien? 

Recreatief roeien kan op alle tijden indien er geen jeugdtrainingen zijn. De jeugduren zijn dinsdag- en 

donderdagavond van 19:00 - 20:30 uur en/of zaterdag 10:00-12:00 uur.  

Ga je roeien, reserveer dan voordat je van huis vertrekt je boot in de app van My-Fleet: het digitale 

systeem om boten te reserveren. 
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Verder is er geen koffie, geen sociaal leven in de soos. De ergometers, krachtruimte, kleedkamers en 

douches kunnen niet gebruikt worden.  

De bestuursleden van RV OSSA treden op als corona-coördinator. Afhankelijk van het aantal 

reserveringen in My Fleet zal een van hen aanwezig kunnen zijn en controles uitvoeren op juiste 

uitvoering van het coronaprotocol. Voor een veilige beoefening van onze sport is het van belang dat je 

zijn of haar aanwijzingen opvolgt. 

Op de vereniging liggen bij de kraan in de botenloods wegwerp ontsmettingsdoekjes om 

contactoppervlakken voor en na gebruik schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. 

Deze doekjes beschadigen het materiaal van de boten en riemen niet en ontsmetten goed. 

 

 

 

Werkwijze voor het roeien zelf 

1. Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, 

dat brengt alleen maar risico mee van besmetting. De soos is gesloten. 

2. Kom in roeitenue, er is geen gelegenheid om je om te kleden, de kleedkamers zijn gesloten. 

3. Was je handen van te voren en gebruik de schoonmaakartikelen voor het schoonmaken van 

contactpunten van de boot en de riemen. 

4. Om de 1,5 meter afstand te garanderen is er per botengang in de loods maximaal 1 roeier en 1 

begeleider (of andere roeier) aanwezig. 

5. Bij het tillen en in het water leggen van de boot dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

6. Ligt de boot in het water, stap dan snel in en verwijder je van het vlot; maak ruimte. 

7. Na afloop van het roeien haal je de boot uit het water, maakt de boot en ook de riemen schoon 

en leg je de boot en de riemen terug in het botenhuis. 

8. Draag een skiff zoals je geleerd hebt, zo hou je vanzelf voldoende afstand tot je helper. De C1 

boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij liggen de 

tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff. 

 

9. Als er een volgende roeier klaar staat om jou boot over te nemen maak je eerst de boot en 

riemen op de contactpunten schoon met de ontsmettingsdoekjes. Gooi jouw 

ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in de botenloods. 

10. Houd bij de overdracht altijd minimaal 1,5 meter afstand van je opvolger. Het vlot, het botenplein 

en het botenhuis zijn groot genoeg om ruim afstand te houden. Op het vlot mogen er maximaal 

twee boten tegelijk liggen. 

11. Was na het roeien je handen grondig met water en zeep. 

12. Na afloop van het recreatieve roeien en nadat je de boot persoonlijk hebt overgedragen aan je 

opvolger of hebt schoongemaakt en teruggelegd in het botenhuis verlaat je meteen het terrein 

van de roeivereniging. Blijf niet napraten. 

 

Werkwijze corona-coördinator 

• Als er meer dan 6 boten in My Fleet zijn gereserveerd is de corona-coördinator aanwezig. Deze 

corona-coördinator helpt jou als recreatieve roeier met je vragen, helpt eventueel met in- en 

uitbrengen van de boot, houdt toezicht op de anderhalve meter en het schoonmaken. Hij/zij is 

herkenbaar aan het gele hesje. 
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• De corona-coördinator opent eventueel de botenloods, zet schoonmaakmiddelen klaar en 

controleert of bij de kraan in de botenloods en de kraan in de keuken ruim voldoende 

ontsmettingsdoekjes en papieren handdoekjes aanwezig zijn. 

• Na het roeien ruimt de corona-coördinator alles op en sluit het botenhuis af. 

 

De laatste jaren is het gebruikelijk dat er overdag slechts sporadisch door een enkele roeier wordt 

geroeid in een skiff of C1. Alleen op maandag- en woensdagochtend en op de maandag- woensdag 

en donderdagavond wordt er soms met meerdere skiffs (max. 4) gelijktijdig geroeid.  

 

Zolang er niet in meermansboten geroeid mag worden verwachten we er mogelijk gelijktijdig 10 skiffs 

op het water zullen zijn, gezien gewichtsklasse van de skiffs. 

 

Sociale omgangsregels 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de roeivereniging als 

op de roeivereniging zelf. 

• Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en mederoeiers. Stel vragen en meld problemen bij de 

corona-coördinator of bij het bestuur. 

• Spreek elkaar aan op gevaar onderschattend, afwijkend gedrag. 

• Roeiers blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. 

• Roeiers blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur 

klachtenvrij is). 

• Niet naar de roeivereniging gaan bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid. 

 

 

Berekening besmettingsvrije ruimte in m2 per persoon 

 Lengt

e 

meter 

Breedte 

meter 

Oppervl

ak 

m2 

Max aantal 

personen 

Vrije ruimte 

m2 per 

persoon 

Type ruimte 

Toegangsterrein 

(ruimte tussen 

kantine en 

botenplein / 

botenloods) 

 

25 

 

14 

 

350 

 

20 

 

17,5 

 

Open lucht 

 

Botenloods 

 

24 

 

12 

 

280 

 

4 

 

70 

Loods met 

twee  

overheaddeur

en 

Botenplein (ruimte 

tussen botenloods 

en het vlot) 

 

20 

 

12 

 

240 

 

8 

 

30 

 

Open lucht 

 

Vlot 

 

26 

 

3 

 

78 

 

5 

 

15 

 

Open lucht 

Ter vergelijking: in een supermarkt mag er binnen per 10 m2 één klant tegelijk aanwezig zijn. 

 

 


