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Coronaprotocol Jeugd 
 

Datum:  28 april 2020 

Status: Concept 2 Ter goedkeuring 
 

 

 

 

 

Inleiding 

Het kabinet heeft besloten dat georganiseerd sporten in de buitenlucht voor jongeren tot en met 18 

jaar, vanaf 29 april 2020 weer is toegestaan. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, 

waaronder het maken van afspraken met de gemeente Heerhugowaard. RV OSSA heeft hiervoor een 

coronaprotocol Jeugd opgesteld waarin de regels en voorschriften worden vastgelegd. De gemeente 

Heerhugowaard dient dit coronaprotocol goed te keuren. Na goedkeuring van de gemeente kan het 

jeugdroeien 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, 

E. Koel,  trainer-coach Jeugd 

M. Veldman, trainer-coach Jeugd 

R. Cnossen, trainer-coach Jeugd 

G.J. Borst trainer-coach Jeugd 

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

 

 

Doel van het protocol 

Het doel van dit protocol is om het roeien voor jeugdleden tot en met 18 jaar veilig op te starten, 

waarbij rekening gehouden moet worden met: 

- het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen en personen die de sport op de 

vereniging aan het beoefenen zijn; 

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

 

 

Uitgangspunten 

Uitgangspunt van dit protocol is het advies van de Rijksoverheid en de kaders die vanuit NOC*NSF 

zijn gesteld. Dit protocol staat voor jeugdleden tot en met 18 jaar het 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 tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten; 

- roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in eenpersoonsboten; 

- roeiers tot en met 18 jaar 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; 
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- 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 jeugdleden 

RV OSSA heeft 16 jeugdleden t/m 18 jaar, waarvan 3 jeugdleden 12 jaar zijn.   

 

 

Vlootsamenstelling éénpersoons boten 

- 3 verenigingsboten type C1  

- 3 jeugd verenigingsskiffs: tot 60 kg 

- 3 verenigingsskiffs tot 75 kg 

- 4 verenigingsskiff tot 85kg 

- 3 verenigingsskiffs tot 90/100kg 

- 3 privé ’skiffs 

In ons botenhuis liggen in totaal 19 eenpersoons boten. Het botenhuis heeft 2 toegangsdeuren: achter 

elke toegangsdeur is een botengang met aan weerszijde de boten. 

 

 

Hoe gaat het roeien er bij RV OSSA uit zien? 

De jeugd roeit op de jeugdtrainingsuren dinsdag- en donderdagavond van 19:00 - 20:30 uur en/of 

zaterdag 10:00-12:00 uur. Er zijn dan max. 4 begeleiders / trainers aanwezig. Een trainer kan max. 4 

jeugdleden begeleiden en zal nadat 1 of meerdere roeiers zijn vertrokken de begeleiding naar keuze 

doen vanaf het vlot (indien er voldoende afstand op het vlot kan worden gehouden), vanuit de skiff of 

op de fiets vanaf het langs het kanaal lopende fietspad. 

Ga je roeien buiten de trainingsuren, reserveer dan thuis vooraf je boot in de app van My-Fleet: het 

digitale systeem om boten te reserveren. Alleen jeugdroeiers die een skiff-permissie hebben en 

toestemming hebben van de jeugdinstructeur, mogen buiten de trainingsuren om roeien.  

Verder is er geen koffie, geen sociaal leven in de soos. De ergometers, krachtruimte, kleedkamers en 

douches kunnen niet gebruikt worden.  

Tijdens de jeugdtrainingsuren is er altijd een begeleider / trainer aanwezig. 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 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 tevoren en gebruik de schoonmaakartikelen voor het schoonmaken van 

contactpunten van de boot en de riemen. ( voor en na gebruik)  

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. 
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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 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 jeugdbegeleider/trainer 

• Tijdens de jeugdtrainingsuren is er altijd een volwassen lid van RV OSSA 

•  (= trainer/coach/Corona coördinator) aanwezig. Deze begeleider/trainer/corona coördinator 

helpt jou als jeugdlid met je vragen, helpt met in- en uitbrengen van de boot, houdt toezicht op 

de anderhalve meter en het schoonmaken. Hij/zij is herkenbaar aan het gele hesje. 

• De begeleider/trainer/corona coördinator verzorgt de afschrijving van de boten in My Fleet. 

• De begeleider/trainer/corona coördinator opent 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 begeleider/trainer/corona coördinator alles op en sluit het botenhuis af. 

 

 

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 

begeleider/trainer 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. 
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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. 

 

 

 


