
Protocol veilig roeien bij de RVVP. Corona protocol 
Inleiding 
 
Als de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen worden aangepast wil de 
RVVP klaar zijn om de roeifaciliteiten weer (beperkt) ter beschikking te stellen aan de leden. Vandaar 
deze procedure. 
 

Doel 
 
Het doel van dit protocol is het risico dat het Coronavirus zich kan verspreiden tijdens en rondom het 
roeien bij RVVP te minimaliseren. 
 

Verantwoording 
 
Door de overheid uitgevaardigde verordeningen staan boven dit protocol. Dit protocol volgt de 
adviezen van het RIVM. 
Door het maken van duidelijke afspraken en een strikt opvolgen van dit protocol door iedereen 
wordt het risico op verspreiding grotendeels beperkt. Echter, een ieder dient zich te realiseren dat 
volledige uitsluiting van verspreiding alleen te bereiken is door weg te blijven van het terrein van 
RVVP en niet deel te nemen aan (roei)activiteiten.  
 

Samenvatting 
 
Tijdens het van kracht zijn van dit protocol gelden de volgende gedragsregels: 

• Kom niet roeien als je er niet van overtuigd bent, dat je geen Covid 19 hebt. 

• Houdt 1,5m afstand. 

• Schud geen handen en was je handen regelmatig. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

• Het materiaal, dat je pakt is “schoon”, als je het na gebruik opruimt is het “schoon”. 

• Je kunt alleen roeien als je je gemeld hebt bij de Coördinator en deze je heeft in kunnen 
delen. 

• Neem een handdoek of doekje om de boot droog te maken en een slidingdoekje mee. 

• Neem wat te drinken van huis mee, met elkaar koffie drinken zit er nog even niet in. 

• Iedereen die gaat sturen, neemt zelf een stuurjas mee. 

• Als je wilt roeien, ook buiten de bekende inlooptijden  meld je je aan via: 

rvvp.planner@gmail.com 
 

RVVP heeft een aantal boten waarin roeiers op voldoende afstand van elkaar de sport kunnen 
beoefenen. Mits men zich aan een aantal extra regels houdt. Deze regels betreffen: 
 

• Welke boten 

• Reserveren en organiseren 

• Hoe te handelen op het land en te water 

• Materiaal opbergen en coronaveilig stellen 

• Gebruik overige faciliteiten 

• Naleving en toezicht 

• Extra materialen nodig i.v.m. corona 

  



Welke boten 
 
Met de volgende boten kan er geroeid worden: 
 

Type Naam Aantal mensen Plaats in de 
boot 

Afstanden 

Skiff Binnenmaze 1 1 Nvt 

Skiff Grutto 1 1 Nvt 

Skiff Wulp 1 1 Nvt 

Skiff Topper 1 1 Nvt 

Skiff Smient 1 1 Nvt 

Skiff Taling 1 1 Nvt 

Skiff Fuut 1 1 Nvt 

Skiff TjifTjaf 1 1 Nvt 

Skiff Plexat 1 1 Nvt 

Skiff Festina Lente 1 1 Nvt 

C1 Nijlgans 1 1 Nvt 

C1 Rotgans 1 1 Nvt 

C1 Stern 1 1 Nvt 

C1 Meeuw 1 1 Nvt 

C1 Meerkoet 1 1 Nvt 

C1 Waterral 1 1 Nvt 

D1 Waterhoen 1 1 Nvt 

D1 Doodaars 1 1 Nvt 

C2x+ Snip 2 1 + Stuur 2,55m 

C2x+ Reiger. Niet gebruiken. Te 
kwetsbaar 

   

C2x+ Lepelaar 2 1 + Stuur 2,55m 

C2x+ Bonte Piet 2 1 + Stuur 2,55m 

C2x+ Aalscholver 2 1 + Stuur 2,55m 

 C4x+ Ooievaar. Deze boot is erg 
zwaar.  Als de Coördinator 
het regelt mogelijk te 
gebruiken 

3 1 + 3 + Stuur 2,3m +2,55m 

C4x+ Gans 3 1 + 3 +Stuur 2,3m +2,55m 

C4x+ Zee Arend 3 1 + 3 +Stuur 2,3m +2,55m 

  35 totaal   

C2x Tureluur. De boeg is C1 
afgeroeid. 

2 Alleen mensen 
uit één 

huishouden 

 

 
De bestaande regel dat alleen gevaren wordt in een type boot waarin men afgeroeid is blijft van 
kracht. 



Het is goed mogelijk dat de huidige omstandigheden een aanzet zijn om in een C1 of skiff te gaan 
roeien. Dit is toegestaan onder begeleiding van een instructeur of een ervaren C1/skiff roeier, het 
bestuur stelt een lijst op van hiervoor gekwalificeerde roeiers. 
 

Reserveren en organiseren 
 
Het is evident, dat als we aan de 1,5m eisen willen voldoen, dat we de toeloop niet op willekeur 
kunnen baseren onder het motto “we zien wel”.  
Je komt alleen roeien als je zeker weet, dat je geen “corona verschijnselen” (hoesten, niesen, 
hoofdpijn, koorts) hebt. 
Per “roei tijdstip” is er een Coördinator, die weet wie er komt roeien en wat haar/zijn wensen zijn 
m.b.t. welke boot. Aanmeldingen (Verzoeken) moeten bij de Coördinator  worden ingediend de dag 
voorafgaand aan het roeimoment en voor 20.00 uur. Dit houdt in, dat u uw e-mail verstuurt uiterlijk 
om 19:00 uur. De Coördinator maakt de finale indeling en geeft tijdstip van aankomst op. Hij 
informeert alle deelnemers van het bepaalde roeitijdstip, wie er komen en wie er in welke boot zit. 
Hij geeft tevens de volgorde van te waterlaten aan. (zware boten eerst, lichte boten laatst) 
Als de bemanning van een boot compleet is, wordt die te water gelaten met hulp van mensen van 
andere boten.  
Bij terugkomen is de volgorde andersom. De lichte boten meren als eerste af, maken het vlot vrij 
voor de zware boten en de bemanning helpt bij het uit het water halen van de zware boten. 
Bij het terugkomen, gaat men pas naar huis als alle boten opgeborgen zijn. Dit om te voorkomen dat 
er te weinig mensen zijn om de laatste boot naar binnen te brengen. 
De Coördinator is bevoegd om een inloopmoment te schrappen, als er onvoldoende, 
gekwalificeerde, roeiers zich hebben aangemeld voor die dag. 
 

Hoe te handelen op het land en te water 
 
Bij het tillen van de boot staan de mensen tenminste 1,5 meter uit elkaar. Dat geeft vooral bij de 
C4’en een andere aanpak dan we gewend zijn. Let erop, dat bij het hanteren van C4’en de boten 
anders gedragen worden dan we gewend zijn. 
Bij het te water laten heeft op het eind slechts één persoon de boot bij de boeg vast. Om de boot 
langszij het volt te krijgen, dient met voldoende zeemanschap gebruik gemaakt te worden van de 
elementen. Bij wind uit west, noord of oost (langs- of aanlandige wind) is het erg makkelijk de wind 
te gebruiken om de boot langszij te krijgen. Bij aflandige wind (zuid) is het slim even een extra lijntje 
op de boot te zetten, zodat een tweede man de boot langszij het volt kan trekken. 
Alle boten worden door tenminste twee man getild (ook de skiffs!) maar let ook hierbij op de 1,5m.  
Bij het in- en uitstappen (allen gelijk) is er niet of nauwelijks een probleem. 
Er kan niet op het water gewisseld worden. Als men wil wisselen is dat aan een steiger, waarbij de 
1,5 m gehandhaafd wordt. 
Bij het uit het water halen is het begin aan de boeg weer door één man, waarna na ruim één meter 
aan de andere kant van de boot meegetild kan worden. 
 

Materiaal opbergen en corona veilig stellen 
 
Nadat het materiaal gewoon schoongemaakt is, dient het nu ook nog “ontsmet” te worden. Daarvoor 
zijn er ontsmettingsdoekjes, waarmee de delen van de boot waar gedragen is en die tijdens het 
roeien “beroerd” worden, extra schoongemaakt worden. Dit geldt helemaal voor de riemen. 
Die moeten in hun geheel ontsmet worden voordat ze weggehangen worden. Rubber handvatten 
krijgen ook nog een ontsmetting met ontsmettingsmiddel uit een spuitfles. 
Nadat de boten afgedroogd zijn neemt een van de roeiers de gebruikte handdoeken mee 
naar huis om te wassen . 



Als alles klaar is, ontsmet ieder zijn handen met daarvoor beschikbare vloeistof. 

 

Gebruik overige faciliteiten 
 
Algemeen geldt: 

• Schud geen handen en was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

• Houd 1,5 meter afstand en beperk sociaal contact 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of overige klachten die op corona kunnen duiden. 

 
De toiletten mogen gewoon worden gebruikt met in achtneming van de 1,5m regel. Na toiletgebruik 
moet de gebruiker het toilet, spoelknop en wasbakkraan met een doekje ontsmetten.  De douches 
blijven gesloten. 
De ergometers mogen niet gebruikt worden, ook niet met in achtneming van de 1,5m. (Dit omdat de 
KNRB het gebruik van de ergometers ten zeerste afraadt). 
 

Naleving en toezicht 
 
Wij zijn een vereniging van volwassen mensen, die hun eigen verantwoordelijkheid begrijpen en 
nemen. Het is en blijft zeker in het begin een andere manier van werken, waarbij mensen onbedoeld 
in het oude patroon zullen vallen. Deze vergissingen komen in het begin gewoon voor en daar gaan 
we met zijn allen gewoon verstandig mee om. Voorkom, dat mocht je je vergissen en je wordt erop 
gewezen, dat je dat als onacceptabele kritiek ervaart. We willen allemaal kunnen roeien, zonder het 
risico van coronaverspreiding te vergroten. 
Er zal dus een zeer grote mate van “sociale controle” zijn om elkaar te helpen in de nieuwe 1,5m 
setting onze sport te kunnen beoefenen. 
Opzettelijk niet nakomen van dit protocol en weigeren dit protocol te volgen zal niet getolereerd 
worden. 
 

Extra materialen nodig i.v.m. corona 
 
Voor de beheersing van de corona verspreiding zullen de volgende materialen aangeschaft gaan 
worden: 

• Extra lijntjes om de boot langszij te kunnen halen 

• Ontsmettingsdoekjes 

• Spuitflessen met ontsmettingsvloeistof 

• Wegwerphanddoekjes 
 


