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CORONAPROTOCOL ZEILEN WV DE SCHINKEL VERSIE 2020_06_26 

 

INLEIDING 

Dit protocol is bedoeld voor het veilig hervatten van het zeilen van trainingen en onderlinge zeilwedstrijden 

vanuit de WV de Schinkel. Het protocol zal voortdurend aan de actuele regels worden aangepast en treedt  in 

werking nu varen in meermans boten toegestaan wordt voor volwassen, die niet uit één huishouding komen. 

Veranderingen worden gepubliceerd op de website van WV de Schinkel, zullen worden vermeld in de 

verenigings-nieuwsbrief ‘de Schinkelbel’ en aan alle zeilers verstuurd per e-mail. 

Het wedstrijdzeilen vindt plaats in kleine zeilboten tot 7m en voornamelijk in 2-mans zeilboten van de klasse 

‘Vrijheid’. De boten zijn gestald in de kleine loods of liggen in de havenkom van WV de Schinkel. De kleine 

loods wordt alleen voor zeilboten wordt gebruikt. Om het naleven van de regels te vereenvoudigen zal een 

aantal boten tijdelijk in de inmiddels lege grote loods geplaatst worden. De overige boten liggen op geruime 

afstand van elkaar in de havenkom. 

De afmetingen van de Vrijheid zijn 5,40 meter lengte en 1,65 meter 

breedte. De WV de Schinkel heeft een lange traditie met de Vrijheid en zou 

in mei 2020 het nationale jubileum organiseren ter ere van het 75-jarig 

bestaan van de Vrijheidsklasse. De vereniging organiseert ieder jaar het 

landelijke Vrijheid-Paasevenement, waarbij wedstrijden op nationaal niveau 

worden gevaren. Tijdens het zeilen van wedstrijden varen rescueboten mee 

en ligt er een start/finishschip geankerd op de plas. 

De deelnemer die zich niet aan de richtlijnen houden worden verwijderd uit 

de wedstrijd.  

De inhoud van dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid, en de NOC/NSF 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf (versie 26 juni 2020) en 

het Watersportverbond https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/maatregelen-

en-adviezen-voor-de-watersport/wedstrijden-trainen-maatregelen-en-adviezen-t-a-v-wedstrijden-en-

trainingen 

Het bestuur van WV de Schinkel heeft dit protocol vastgesteld op 26 juni 2020.  De contactpersoon van de 

WV De Schinkel is de voorzitter, te bereiken op voorzitter@wvdeschinkel.nl.   

Dit Coronaprotocol is voor goedkeuring aangeboden aan het Veiligheidsorgaan van de Gemeente Amsterdam 

(sport@amsterdam.nl). Deze tekst volgt de aandachtspunten van het Protocol verantwoord sporten 

toegespitst op de watersport: richtlijnen RIVM, hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten, vervoer naar 

de vereniging, terrein, loods, begeleiders en veiligheid, hygiëne, handhaving en evaluatie, en communicatie.  

DE BASIS 
De veiligheid en hygiëne adviezen van de overheid en het RIVM zijn leidend: 
 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/maatregelen-en-adviezen-voor-de-watersport/wedstrijden-trainen-maatregelen-en-adviezen-t-a-v-wedstrijden-en-trainingen
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/maatregelen-en-adviezen-voor-de-watersport/wedstrijden-trainen-maatregelen-en-adviezen-t-a-v-wedstrijden-en-trainingen
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/maatregelen-en-adviezen-voor-de-watersport/wedstrijden-trainen-maatregelen-en-adviezen-t-a-v-wedstrijden-en-trainingen
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Deelnemers dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te weten: 
- Voor alles geldt gezond verstand gebruiken staat voorop 

- Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen (uitzondering tijdens het sporten) 

- Was je handen met water en zeep, daarna je handen goed drogen  

- Schud geen handen. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg, maar niet in het 

water;  

- Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte;   

- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur (ook milde!) klachten hebt gehad; als iemand in jouw 

huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft; als iemand in je huishouden positief is 

getest op het Coronavirus 

 

REGULEREN VAN ACTIVITEITEN (AANTAL DEELNEMERS): 

De zeilers melden zich voorafgaande aan een wedstrijdavond aan per e-mail of via de WhatsApp-groep, zodat 

het totaal aantal deelnemers tevoren bekend is bij de wedstrijdcommissaris 

(wedstrijdcommissaris@wvdeschinkel.nl). Er mogen niet meer dan tien zeilboten met twee personen per 

wedstrijdavond deelnemen.  

De wedstrijden worden gestart en gefinished vanuit een startschip geankerd in het wedstrijdwater of vanaf 

de oever van de Nieuwe Meer. De zeilboten worden begeleid door één of twee rescueboten. Het startschip 

wordt bemand door een vaste bemanning (m/v). De bemanning (m/v) van een de rescue-boot bestaat uit 

maximaal twee personen per boot, die van het startschip bestaat uit drie personen. De rescue vaart mee om 

de zeilers te waarschuwen voor naderende scheepvaart en naderend slecht weer. Als de 

weersomstandigheden dusdanig zijn, dat de kans groot is dat er zeilboten omslaan en direct contact tussen 

de rescuërs en zeilers onvermijdelijk is bij reddingsacties, wordt de onderlinge wedstrijd of training afgelast 

door de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding meldt dit aan de wedstrijdcommissaris, zodat zij de zeilers tijdig 

op de hoogte kan stellen. 

Tijdens het varen met het startschip en de rescueboten is het houden van 1,5m afstand tussen de 

bemanningsleden lastig. We richten ons hiervoor op de actuele richtlijnen die nog in ontwikkeling zijn.   

De wedstrijden starten op de Nieuwe Meer om 19.00 uur. 

 

HET VERVOER naar de WV de Schinkel gebeurt zoveel mogelijk met eigen vervoer, zodat het openbaar vervoer 

zo min mogelijk wordt belast.  

HET TERREIN komen de sporters binnen via de grote deur (Noord) en verlaten zij via de grote deur (Zuid). 

Men houdt zich aan de algemene instructies van het bestuur en volgt hun nieuwsbrief ivm het voortdurend 

aanpassen van de richtlijnen. Het eenrichtingsverkeer is verplicht. Er is toegang tot een AED defibrillator. Er 

is één dames- en één herentoilet beschikbaar en één dames- en één herendouche. Er mag slechts één 

persoon tegelijk in een toiletgroep aanwezig zijn en alle hygiënemaatregelen worden in acht genomen.  

mailto:wedstrijdcommissaris@wvdeschinkel.nl
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DE LOODSEN waar de zeilboten liggen zijn ruim (de kleinste is ca. 8x20 meter) en heeft een brede 

toegangsdeur van 3,5 meter zodat de afstand van 1,5 meter goed gevolgd kan worden. In- en uitgaande 

looprichting is met pijlen aangegeven. Voorwaarde is dat iedereen op zijn/haar beurt de zeilboot uit de loods 

haalt. Hiervoor wordt voor iedere training of wedstrijd een Corona-coördinator aangewezen die een geel 

hesje draagt en de bovengenoemde richtlijnen bewaakt.  

Nadat de zeilboot op de trailer uit de loods is gereden wordt 

deze met banden of takel opgetild en te water gelaten (zie 

foto). Alle zeilers zijn zeer vertrouwd met deze handeling. Het 

is goed mogelijk voldoende afstand te houden tijdens het te 

water laten van de boten. Handschoenen worden gebruikt bij 

het contact met de tilbanden en het bedieningspaneel. Het 

bedieningspaneel van de kraan wordt na gebruik gereinigd.  

Op het water kan de 1,5 meter afstand tussen de boten goed 

worden gehandhaafd.  

 

BIJ TERUGKEER worden de zeilboten één voor een uit het water gehaald onder leiding van de Corona 

coördinator. Dit voorkomt teveel menselijke  activiteiten tegelijk voor en in de kleine loods. 

We volgen de verder de richtlijnen van het watersportverbond (gezien 26 juni 2020) 

 

Specifiek voor de sporters: 

 >Per 1 juli is buitensport weer toegestaan en voor alle leeftijdsgroepen geldt dat ze normaal 

contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1.5 meter 

afstand gehouden te worden 

 >Voorafgaand en na afloop van het roeien dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1.5 meter 

afstand tot elkaar te houden, waaronder in kleedkamers en kantines 

 >Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen is niet toegestaan 

 >Kleedruimtes, toilet- en doucevoorzienning zijn weer geopend  

 Maak de boot zoveel mogelijk alleen gereed of samen met de vaste fokkenmaat, laat deze 

zelf te water en haal hem er ook zelf uit. Als dat niet mogelijk is, helpt een mede-sporter met 

inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Degene die helpt wast voor en na het helpen zijn 

handen.  

 

 

HYGIËNE (aanvullend op RIVM) 

Iedereen handen wassen voor en na de training bij de buitenkraan van de grote loods. 

De handbediening van de kraan wordt na iedere te water lating gereinigd. Als extra veiligheid kunnen de  

zeilers handschoenen gebruiken. 

 

HANDHAVING EN BEGELEIDING 

De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor de handhaving van dit corona protocol. Zij instrueert en 

wijst een Corona-coördinator aan die, tijdens het te water laten en weer terugkomen in de kleine loods, de 

1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen bewaakt. Er wordt alleen gevaren als iedereen zich aan de 

afspraken houdt. 
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De stuurlui (m/v) zijn verantwoordelijk voor hun bemanning en voor hun boot. 

Er komt een nabespreking voor evaluatie en zo nodig bijsturen van de afspraken. De wedstrijdcommissaris 

(zelf bestuurslid) houdt overleg met het gehele bestuur van de WV De Schinkel. 

 

COMMUNICATIE 

De geldende corona maatregelen staan gepubliceerd op de website, in de Schinkelbel (de online nieuwsbrief) 

en door middel van posters bij toegang tot de haven en op andere specifieke plekken, zoals op de deuren van 

de botenloodsen. 

Dit Coronaprotocol zeilen gaat naar alle zeilers en de bemanning van het startschip en de rescueboot. Daarna 

komt er een informatieronde voor alle deelnemers per videoverbinding of per e-mail. 

  

Inschrijven voor een zeiltraining via de Appgroep of email betekent instemming met dit Corona protocol.         

 

Definitief goedgekeurd: 26 juni 2020 
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