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RV de Waal
Verenigingsprotocol ‘Hervatten roeien - skiff / C1’ en C2 en 2x voor huishoudens
Stadium 3
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, samen trainen
in de buitenlucht.
Vanaf 11 mei is georganiseerd sporten in de buitenlucht ook weer toegestaan voor roeiers van 19
jaar en ouder.

Dit protocol is bedoeld om de activiteiten van de roeivereniging op een verantwoorde manier te
hervatten. Hierbij wordt rekening gehouden met:
- het borgen van een veilige afstand tussen personen die de sport beoefenen en 1,5 meter
met andere rond de Spiegelwaal aanwezige personen;
- het toepassen en naleven van verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM-maatregelen.
- Sportspecifieke protocol roeien dd 8-mei-2020.pdf
- Door de gemeente meegegeven algemene kaderstelling
Door de gemeente is aangegeven dat ze bij het ontwikkelen van het sportaanbod voor 18+
geen regie voeren. De verantwoordelijkheid voor 18+ ligt bij de sportaanbieder en de sporter
zelf. De gemeente voert wel regie voor de jeugd. Het protocol voor de jeugd is afgestemd
met en goedgekeurd door de gemeente.
Bij RV de Waal gaat het om een groep van circa 250 leden vanaf 12 jaar.

1. Toegang
1.1. Het verenigingsterrein is toegankelijk voor jeugdroeiers en de jeugdsportbegeleiders en
senioren roeiers op de (via het botenboek) gereserveerde trainingstijden.
NB: Wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten van de roeier of van huisgenoten blijft
een roeier thuis. Dit geldt ook voor de begeleider.
1.2. Ouders die kinderen brengen of halen blijven in hun voertuig en mogen niet op de locatie
aanwezig blijven (‘’kiss and ride’’).
1.3. Het clubhuis is alleen toegankelijk voor zover dit vereist is vanuit veiligheidsoptiek. Dit
betekent dat alle ruimten voor algemeen gebruik zijn gesloten m.u.v. de toiletten. Hierbij
wordt in eerste instantie alleen gebruik gemaakt van het buitentoilet!
1.4. Na het roeien en opruimen gaan sporters en begeleiders direct naar huis.
2. Bootgebruik
2.1. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van skiffs en C1 passend bij de vaardigheid van de
roeier en volgens de gebruikelijke regels. Een uitzondering geldt voor roeiers uit hetzelfde
huishouden, zij mogen samen in een C2 of 2x. Zij dienen zich hiervoor apart aan te melden
via roeien@rvdewaal.nl
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2.2. Boten worden, zoals gebruikelijk, gereserveerd in het botenboek. Zonder reservering is er
geen reden om naar het botenhuis te komen. Reserveren kan voor maximaal 1,5 uur
2.3. Wanneer een boot wordt overgenomen op het vlot worden riemen en contactoppervlakken
in de boot (boordrand, bankje, dollen) eerst schoongemaakt met beschikbare
schoonmaakmiddelen. Hiervoor zijn schoonmaakdoekjes bevestigd aan de botenkarren.
Afval wordt meegenomen naar het verenigingsterrein.
2.4. Per 3 jeugdroeiers roeit er (maximaal) 1 volwassen begeleider mee.

3. 1,5 meter logistiek
3.1. Sporters en begeleiders houden een veilige afstand aan tussen de personen die de sport
beoefenen en 1,5 meter met andere rond de Spiegelwaal aanwezige personen .
3.2. In stadium 3 (waarop dit protocol betrekking heeft) zijn er maximaal 20 (jeugd)roeiers en
begeleiders op het terrein van RV de Waal aanwezig.
Ter vergelijking: met een oppervlak van circa 2500 m2, en rekening houdend met 15 m2 per
persoon, zouden in theorie maximaal 166 personen tegelijk op het buitenterrein aanwezig
kunnen zijn.
3.3. Senioren kunnen roeien op vooraf gereserveerde tijden waarbij maximaal 2 boten per
kwartier tegelijk kunnen starten. Dit geeft ruimte mogelijkheden om te roeien (tussen 8.00
en 20.00 maximaal 80 boten) en zorgt tegelijkertijd voor spreiding waardoor er weinig
mensen tegelijk bij het vlot of op het terrein zijn.
3.4. De boten worden per loods één voor één naar buiten en binnen gebracht.
3.5. Er mogen maximaal 4 skiffs tegelijk aan het vlot (circa 125 m2) liggen. Bij het tillen van de
boot wordt 1,5 meter afstand gehouden. De gebruikelijke regels blijven hier gelden.
Vertrekkende boten starten zoveel mogelijk stroomafwaarts. Binnenkomende boten leggen
zoveel mogelijk stroomopwaarts aan.
3.6. Op het terrein aankomende boten worden, zoals gebruikelijk, schoongemaakt aan de
grindkant van de 10 meter brede strook naast de loodsen. Uitgaand verkeer (vertrekkende
boten) passeren aan de kant van de loods.
4. Hygiëne
4.1. Personen
4.1.1.Sporters en begeleiders desinfecteren hun handen bij het betreden van het terrein of
indien nodig het clubgebouw. Hiervoor is desinfecterende gel aanwezig. Deze staat op
een tafel naast de loods.
4.1.2.Op het toilet zijn desinfecterende gel of doekjes (buitentoilet) of zeep en papier
aanwezig om handen mee te wassen / drogen.
4.1.3.Voor de toiletten is een schoonmaakschema. Dit wordt bijgesteld afhankelijk van de
hoeveelheid inschrijvingen.
4.1.4.Sporters komen in sportkleding naar de locatie en kleden zich zoveel mogelijk thuis om
(overkleding kan gewisseld worden in de loodsen. Bij noodzaak voor aantrekken van
droge spullen kan dit zo nodig in de kleedkamer, zie punt 1.3).
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4.2. Materiaal
4.3. Roeiers helpen elkaar zo nodig bij het tillen van de boot. De roeiers houden de boot
hierbij steeds op dezelfde plek vast, zowel bij de loods als bij het vlot.
4.4. Boten worden na gebruik, zoals gebruikelijk, afgespoeld. Er is extra aandacht voor
contactoppervlakken als bankjes, dollen en boordrand. Deze worden met zeep
gereinigd.
4.5. Riemen worden na gebruik, zoals gebruikelijk, afgespoeld met extra aandacht voor de
handvaten. Deze worden met zeep gereinigd.
4.6. Aanvullende schoonmaakartikelen zijn beschikbaar bij de toegang van de loods.
5. Handhaving en evaluatie
5.1. Roeiers spreken elkaar aan op hygiëne en 1.5 meter.
5.2. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het aanspreken van de jeugdsporters op het
naleven van de 1,5 meter en hygiëneregels.
5.3. De eerste weken worden de maatregelen per dag kort geëvalueerd door steekproefsgewijs
contact van een bestuurslid met ingeschreven roeiers en/of controle ter plaatse.
Waar nodig worden de maatregelen bijgesteld.
6. Communicatie
6.1. Het verenigingsprotocol wordt kenbaar gemaakt op de interne website (interne bestanden /
reglementen) en per e-mail verstuurd aan de betrokken leden.
6.2. Ook zal het protocol benaderbaar zijn op het openbare deel van de website
6.3. Het protocol zal tevens op de deur van het clubgebouw zichtbaar aanwezig zijn.
6.4. Vragen kunnen gesteld worden via roeien@rvdewaal.nl of secretaris@rvdewaal.nl
Zij komen dan terecht bij de coronacoördinatoren Carin van Bunningen en Filip Borgesius.
7. Veiligheid
7.1. Veiligheid staat voorop
7.2. Mocht in geval van een calamiteit de 1,5 meter niet te waarborgen zijn dan kan besloten
worden dat de betreffende personen (roeiers en/of begeleider) de twee volgende weken
niet meer verschijnen op de roeivereniging. Dit na bespreking van de calamiteit met
bestuur en veiligheidscommissie.
8. Overig
1.1. Overtreden van de regels kan leiden tot een boete door politie / handhaving
1.2. Roeien en coachen is op vrijwillige basis. Komen is geen verplichting. Van roeiers en
begeleiders die komen wordt verwacht dat ze zich aan de regels houden.
1.3. Het bestuur is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk op het moment dat de roeier of
begeleider zich niet aan de regels houdt.
1.4. De begeleiders en het bestuur kunnen leden die zich niet aan de voorwaarden en regels
houden de toegang tot de loods ontzeggen
1.5. Het bestuur, en in een noodgeval een begeleider na contact met een bestuurslid, kunnen
het protocol te allen tijde per direct intrekken
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