
Verenigingsprotocol roeien in Corona tijd RV de Krom

Doel van dit protocol 

Het doel van dit protocol is om de roeivereniging in staat te stellen haar activiteiten op een 
verantwoorde manier te hervatten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met twee 
zaken: 

1) Het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen en personen die de 
sport op de vereniging aan het beoefenen zijn. 

2) Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM-
maatregelen.

Het uitgangspunt is om leden van RV de Krom weer te kunnen laten roeien op ons 
vaste roeiwater: Kromme Rijn tussen Woerden en Bodegraven. De Grecht tussen 
Woerden en Woerdense Verlaat en de Singel rond Woerden. RV de krom bestaat uit 
108 leden met een gemiddelde leeftijd van boven de 50. Er zijn geen leden onder de 
19 jaar oud. De leden roeien verspreid over de week. De gemiddelde 
bezoekersaantallen liggen derhalve altijd onder de 50 op een dag. Er is 1 groep die 
les krijgt. Veel leden roeien in vaste teams op vaste dagen. Sommige leden in meer 
dan 1 team. Op doordeweekse dagen is er inloop roeien. Dit zijn vaste groepen 
roeiers die soms wel en soms niet mee roeien. Op basis van aanwezigheid wordt 
daar bepaald met welke boten er geroeid kan worden. Een kleinere groep roeit 
alleen, in een skiff of C1.

Huidige stadium van ontsluiting

STADIUM 2 (vanaf 11 mei voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de 
gemeente) - Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 

- Roeiers vanaf 12 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten (skiffs en C1). Roeiers die 
scullen 2 (sc2) hebben mogen in C1 boten roeien. Alleen met scullen 3 mag in skiffs 
geroeid worden.

- Gezinsleden mogen roeien in 2 persoons boten zonder stuur. Aangezien zij al samen
in een huis wonen.

- Voor meerpersoonsboten moet nog even geduld worden opgebracht omdat er geen 
wettelijk verplichte 1,5 meter afstand kan worden gehouden, de KNRB heeft hiervoor 
wel een protocol ontwikkeld maar dat is nog niet landelijk goedgekeurd.

- Verenigingsgebouw / Kleedkamers/douches zijn niet aanwezig en vormen in die zin 
ook geen extra gevaar.

- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen in de loodsen zijn toegankelijk. 

De gemaakte afspraken met de gemeente worden op een openbaar gedeelte van de website
van de vereniging gepubliceerd. De KNRB ontsluit het ondersteunende sportspecifieke 
protocol roeien op haar eigen website, zodat deze informatie beschikbaar is voor alle 
lidverenigingen.

A) Terrein

het terrein Barwoutswaarder 154, te Woerden, eigendom van Stichting De Utrechtse Molens,
heeft een totale oppervlakte van 1.180 m2. Er zijn 2 botenloodsen van 6 x 15 meter, met een



tussenliggende werkplaats van 3 x 15 meter en een zoutloods voor opslag. Voor de loodsen 
is een terrein van 15 x 40 m2. Het bestuur stelt een maximum van 20 personen tegelijk 
aanwezig op het terrein. Zodat iedereen ongeveer 25 m3 ruimte heeft. In de praktijk zal dit 
aantal niet gehaald worden omdat alleen de 12 skiffs en de 2 C1 boten 1 persoons boten zijn
en er dus maximaal 14 mensen het water op kunnen. Het bestuur stelt wel verplicht dat er 
maximaal 3 boten per kwartier mogen vertrekken/afgeschreven worden. Er mogen wel ieder 
kwartier 3 boten afgeschreven worden. Omdat er 2 mensen nodig zijn om een boot in het 
water te leggen zijn er zo nooit meer dan 2 mensen op het vlot of in de loods aanwezig. 
Omdat de club niet zo groot is kan dit in de praktijk goed ten uitvoer worden gebracht. De 
loodsen hebben beloopbare oppervlakten van 3 x 15 meter. Het bestuur stelt hierom een 
maximum van 2 personen tegelijk in de loods, voor het naar buiten dragen van een Skiff of 
C1. Er wordt nog geen les gegeven, er lopen geen extra trainers of begeleiders op het 
terrein. 

Het terrein is zo eenvoudig ingericht dat er geen looppaden nodig zijn. Met behulp van 
posters wordt iedereen herinnerd aan de belangrijkste regels: voldoende afstand houden, 
handen wassen, spullen desinfecteren op contactvlakken.

B. Loodsen

De verening heeft 2 kleine loodsen van 6 bij 15 meter met aan beide wanden rekken waar de
boten in liggen. Als er niet wordt geroeid liggen de middengedeeltes ook vol met 
botenwagens. Deze worden bij aanvang naar buiten gereden en bij afsluiten weer naar 
binnen. Hierbij worden de contactoppervlakken (punt en greep) na het naar binnen rijden 
afgenomen met desinfectiemiddel.

Bij de entree van de loodsen staan schoonmaakartikelen en desinfectiedoekjes klaar. In het 
keukentje liggen aanvullend nog papieren handdoekjes voor na het handenwassen. Naast 
de toetsenborden van de computers liggen desinfectiedoekjes.



Tussen beide loodsen is een werkplaats waar maximaal 2 mensen tegelijk aan het repareren
mogen zijn. Met in achtneming van 1,5 meter onderlinge afstand. In de praktijk zal hier 
maximaal 4 uren per week gebruik van worden gemaakt.

C. Vlotten

Het vlot in de haven is 12 x 2,4 meter groot. Hier kan voorlopig maximaal 1 boot tegelijk in 
het water worden gelegd. Het vlot mag maximaal met 3 mensen betreden worden tijdens het 
in het water leggen van een Boot.

Het kleine vlot in de kromme rijn is 6 x 1,2 meter groot. Hier kan met 2 man een skiff in of uit 
het water worden gelegd/gehaald. De dragers lopen hierbij 3 meter uit elkaar en bewaren 
dus voldoende afstand.

D. Begeleiders

Op drukke tijdstippen (zaterdag ochtend/zondag ochtend wordt een verantwoordelijke 
aangewezen. Deze zorgt dat de schoonmaakmiddelen op pijl blijven en wijst de roeiers op 
hun verantwoordelijkheid. Deze corona coördinator draagt een veiligheidshesje ter 
herkenbaarheid. Druk is overigens relatief omdat er maximaal 14 boten eenpersoons boten 
afgeschreven kunnen worden.

E. Veiligheidsmiddelen

De gebruikelijke veiligheidsmiddelen zijn aanwezig op de club. Denk aan brandblussers, 
EHBO trommel, isolerende dekens, etc.

F. Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit

Het is (al) verplicht om boten af te schrijven in het online afschrijfboek. Dit gebeurd bij 
voorkeur thuis maar kan ook op de club (desinfecteren muis en toetsenbord na afloop)

Vanaf heden mogen er maximaal 3 boten op hetzelfde startmoment afgeschreven worden. 
Het volgende afschrijfblok start 15 minuten later. Hierdoor is het aantal personen dat tegelijk 
vertrekt beperkt tot maximaal 3 personen. Er kan in theorie nog een skiff aanleggen aan het 
havenvlot. En een skiff aan het buitenvlot. Er kunnen nog 2 skiffs gewassen worden. Het 
volgende groepjes van 3 kan al aankomen. Het totaal aantal personen is dan 10-15. Ruim 
binnen de capaciteit van het terrein. Er kunnen maximaal 12 boten per uur afgeschreven 
worden in die 4 kwartieren. Boten worden altijd voor 1,5 uur afgeschreven.

Bij terugkomst kan alleen aangelegd worden aan een vrij vlot, eventueel na overleg met de 
aanwezige roeiers om voldoende ruimte te hebben voor het wassen/wegzetten van de boten.

Roeiers verlaten bij drukte (meer dan 3 personen) het terrein binnen 15 minuten na het 
opruimen van hun hun boot. Er wordt niet na afloop nabesproken of een drankje genuttigd. 
Afwas moet worden voorkomen in verband met de hygiëne.

G. Hygiëne

Het bestuur zorgt dat er voldoende desinfectiemiddelen en schoonmaak middelen aanwezig 
zijn voor het schoonhouden van alle contactoppervlakten aan de boten, riemen, vlotten 



wagens, (was)kranen en (schuur)deuren. Er wordt van de teamcaptains verwacht dat zij 
zorgen dat er na afloop goed schoongemaakt wordt.

Van roeiers wordt verwacht dat zij thuis omkleden, en hun handen wassen voordat ze gaan 
roeien, en na afloop alle materialen die zijn aangeraakt schoonmaken. Er zijn geen douches 
aanwezig dus er wordt thuis gedoucht.

Op zaterdag en zondag worden de toiletten na afloop extra schoongemaakt. Door de week 
maakt de enkele toiletbezoeker zelf de contactpunten schoon. Noteer de schoonmaak op het
schoonmaakrooster. hiervoor wordt een schoonmaakrooster opgehangen in de toiletten. 
Hierdoor is goed te zien dat het toilet recentelijk is schoongemaakt

H. Handhaving en evaluatie 

Het bestuur stelt een aantal Corona coördinatoren aan die in de eerste maand wekelijks 
laten weten aan het bestuur hoe de maatregelen worden opgevolgd en of er knelpunten zijn. 
Eventueel kunnen hierop aanpassingen worden gedaan aan dit protocol.

Verder laat het bestuur weten aan zijn leden dat er altijd contact opgenomen mag worden als
er knelpunten worden vastgesteld van de huidige regels. En het bestuur vraagt haar leden 
om elkaar aan te spreken op naleving van de regels.

I. Vervoer van en naar de vereniging 

Leden komen op de fiets (en houden voldoende afstand) of met de auto. OV wordt niet 
gebruikt om op de vereniging te komen. Het parkeerterrein is nooit vol (geweest) en zal met 
deze maatregelen ook geen problemen opleveren. Er wordt zelden iemand gebracht of 
gehaald aangezien de leden boven de 18 zijn. Fietsen staan binnen het terrein in de stalling. 
Ook hier worden geen opstoppingen verwacht. Het is een kleine club.

J. Communicatie

Het verenigingsbestuur zal dit protocol en dat van de KNRB en de RIVM richtlijnen delen met
haar leden via de website en per e-mail. Er hangen posters op de schuurdeuren. Na 2 weken
wordt geëvalueerd en de bevindingen worden gedeeld met de leden.

K. Richtlijnen RIVM 

Roeiers dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te weten: - Houd 
1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen. - Was je handen met virus dodende handzeep, of 
zorg voor schone handen door middel van virus dodende handgel (>70%). Klik hier voor 
geschikte middelen. - Schud geen handen. - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. - Blijf thuis 
als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheidsklachten hebt.


