Roei-evenementen in tijden van corona.
Besluit overheid:
Vanaf 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen toegestaan Gedurende de sportactiviteit
(roeitraining/roeiwedstrijd) is het geoorloofd om de 1,5 meter regel tijdelijk / zo kort mogelijk los te
laten. (Gedurende het roeien is de onderlinge afstand <1,5 meter; op de vlotten en in contact met
begeleiding kan er gestreefd worden naar >1,5 meter). Er is ook besloten dat sportscholen en –

kantines, onder bepaalde voorwaarden, op 1 juli weer open kunnen. De KNRB bedient zijn
leden graag met handvatten voor het organiseren van roei-evenementen door middel van
dit document. Het roeispecifieke protocol geeft informatie over algemene sportbeoefening.
De voorwaarden die de overheid stelt, worden voor de sport gespecificeerd in het NOC*NSF
Sportprotocol. Het NOC*NSF sportprotocol treedt pas in werking zodra de tekst van de
lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Een algemene noodverordening staat
op de website van KNRB.
Het NOC*NSF heeft het document “Handreiking Toeschouwers bij sportwedstrijden”
opgesteld ter ondersteuning. Deze is ook te gebruiken als leidraad voor crowdmanagement in
plaats van dit document en biedt specifiekere informatie met betrekking tot de horeca in de
sportvoorzieningen.
NOC*NSF:
Het NOC*NSF heeft verschillende werkgroepen in het leven geroepen om de verschillende
disciplines binnen de sport (binnen, buiten, individueel, teams, contact, < / > 1,5 meter) beter
van informatie te voorzien middels kennisdeling. De KNRB is aangesloten bij de werkgroep
“Evenementen Outdoor”. Uit deze overleggen zijn er verschillende van belang die naar voren
komen:
- Een advies (Integrale COVID-19 evenementen werkwijze) van het RIVM aan de gemeentes geeft nog
niet veel ruimte voor sport. Het NOC*NSF bespreekt de rol van sport in dit document met de
opstellers / deze projectgroep.
- Bovenstaand genoemd document (dat voorheen als ‘toetsingskader’ aangekondigd werd) heeft een
risicoscan die gebruikt kan worden om mogelijke risicovolle onderdelen van het evenement nader te
bekijken.
- Daarnaast biedt het document onder andere uitgangspunten voor vergunningverlening en een
procesmodel evenementenveiligheid welke inzichten kan geven over de procedure die de organisatie
en de gemeente kunnen doorlopen.
- De verschillende sportdisciplines geven aan dat de veiligheidsregio’s qua handhaving niet extreem
streng en op de letter gaan. De verwachting is dat er verschillen ontstaan tussen de verschillende
veiligheidsregio’s.
- De werkgroep ziet toeschouwers bij sportevenementen graag binnen 1,5 meter maar denkt niet dat
dat op korte termijn mogelijk is.
- Verschillende sporten geven aan dat organiserende evenementen verantwoordelijk zijn voor het
gehele parcours; dit is een grote verantwoordelijkheid. Bespreek actief met de gemeente in welke
mate de organisatie rekening houdt met toeschouwers en crowdmanagement langs het parcours.
-NOC*NSF werkt middels fieldlabonderzoek samen met evenementenorganisaties en de overheid aan
bouwstenen om onder andere crowdmanagement en de ‘corona-app’ gecontroleerd te toetsen bij
evenementen.
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Doel document:
Dit document geeft specifiek handvatten voor een wedstrijdorganisatie om activiteiten vorm te geven
en deze af te stemmen met de lokale autoriteit / veiligheidsregio. Binnen de roeiwereld zijn er
verschillende vormen waarop activiteiten worden vormgegeven. Denk hierbij aan wedstrijden,
roeitochten, regionale onderlinge competities, open dagen en ergometerwedstrijden. In alle gevallen
is het belangrijk om de gezondheid en veiligheid van de roeigemeenschap en de beperking van de
verspreiding van het coronavirus voorop te stellen. Hoewel tijdens de sportbeoefening er geen 1,5
meter regel geldt, adviseren wij dat de onderlinge afstand tussen personen zoveel mogelijk in acht
gehouden wordt. Zolang er niet op hetzelfde niveau als de professionele sporten aan testen en
veiligheidsborging wordt gedaan (zoals in betaald voetbal of Formule 1 autosport), is social
distancing nog van groot belang. Dit stuk benadrukt de maatregelen die genomen kunnen worden
om tijdens georganiseerde activiteiten om te gaan met roeiers, begeleiders en toeschouwers op de
verschillende locaties. Een belangrijk onderdeel is de rol van de deelnemer: zodra de activiteit stopt
en de deelnemer een bezoeker wordt, telt deze mee in de te beheersen groep mensen. Het is dan
ook van essentieel belang te bepalen wanneer dit is (begint de activiteit bij “handen aan de boot” of
bij het overschrijden van een markering/grens?) Dit document wordt opgesteld met aandacht voor
de volgende gebieden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Terrein,
Sportkantine,
Loodsen,
Vlotten,
Binnenruimte,
Vrijwilligers, medewerkers,
Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten,
Hygiëne,
Handhaving en evaluatie,
Vervoer naar de activiteit,
Communicatie
Richtlijnen RIVM

A)

Terrein

-

Bij wedstrijden, toernooien en evenementen mag publiek aanwezig zijn op 1,5 meter
afstand.
Voor buiten geldt een maximum van 250 toeschouwers zonder reservering,
gezondheidscheck of placering.
Als er buiten op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers worden verwacht, doe dan een
gezondheidscheck en placeer de bezoekers (vaste stoel óf plek in afgebakende vakken voor
staanplaatsen.
Als er buiten meer dan 250 personen deelnemen aan de activiteit, worden de deelnemers
geregistreerd en vindt er een gezondheidscheck plaats. Maak gebruik van een vaste
vragenlijst: bijvoorbeeld de vragenlijst Gezondheidscheck van het RIVM.
Wijze van registratie worden onderzocht en kan in najaar 2020 mogelijk verbeterd worden
door het verschijnen van een “nationale corona-app”.
Sporters / deelnemers aan de activiteit tellen niet mee als bezoeker; bepaal derhalve
(middels markeringen) wanneer een sporter zijn activiteit beëindigt en bezoeker ‘wordt’.

-

-

-
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-

-

Overweeg in welke gebieden mondkapjes verplicht gesteld kunnen worden voor
toeschouwers.
Bepaal hoeveel begeleiders maximaal per team of groep aanwezig mogen zijn.
Sporters, officials en betrokken vrijwilligers tellen mee als publiek als ze klaar zijn met hun
wedstrijd tenzij de locatie verlaten.
Draag zorg voor dosering en routering, hygiëne en ventilatievoorschriften zodat publiek
vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand kan houden.
De (eventuele) botenstellingen dienen zo geplaatst te worden dat er voldoende (1,5 meter)
ruimte tussen teams onderling gewaarborgd kan worden.
Zorg voor een informatieblad bij de ingang van de locatie waarin het tegengaan van de
verspreiding van het coronavirus en de RIVM-maatregelen duidelijk wordt aangeven.
Sluit gezondheidsklachten van bezoekers uit, vóór betreding van het terrein. Maak gebruik
van een vaste vragenlijst: bijvoorbeeld de vragenlijst Gezondheidscheck van het RIVM.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.
Maak, waar nodig, een looproute zichtbaar door middel van borden (met pijlen) en/of
markeer deze met afplaktape op de grond, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de roeiers in
acht wordt genomen.
Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van bezoekers /
deelnemers aan het evenement in goede banen te leiden.
Maak waar mogelijk gescheiden routes naar binnen naar buiten.
De organisatie is verantwoordelijk zijn voor het gehele parcours en de openbare ruimte.
Communiceer met gemeente / lokale overheid hoe de wedstrijdorganisatie omgaat met deze
ruimtes. Beperk of ontmoedig publiek of meefietsers. Beschrijf hoe niet-uitgenodigde
toeschouwers langs het parcours begeleid en/of geïnformeerd worden. Als botenwagens
buiten het terrein van de wedstrijdorganisatie staan; markeer looproutes en zet waar mogelijk
gebied af.

B)

Sportkantine

-

De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn leidend voor het openen van de
sportkantine naast de geldende noodverordeningen.
Bepaal een quotum voor het aantal personen in de sportkantine.
Op buitenterrassen is placering altijd verplicht.
Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van het gebouw.
Maak de hygiënevoorschriften duidelijk kenbaar vóórdat een bezoeker het gebouw betreedt
(door middel van informatieborden en per email/website)
Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe een bezoeker zich aan de voorschriften binnen
het gebouw kan houden.
Maak, waar nodig, een looproute zichtbaar door van middel borden (met pijlen) en/of
afplaktape op de grond, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de bezoekers in acht wordt
genomen.
Maak de openstelling van het gebouw kenbaar aan de gemeente en maak eventueel
aanvullende afspraken.
Maak één persoon verantwoordelijk voor het gebouw per tijdseenheid om de
veiligheidsvoorschriften na te leven en de bewegingen van bezoekers / deelnemers in goede
banen te leiden.
Voor specifieke richtlijnen dient de Checklist opstart sportkantines geraadpleegd te worden.
Maak waar mogelijk gescheiden routes naar binnen naar buiten.

-

-

-
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-

Wijze van registratie worden onderzocht en kan in najaar 2020 mogelijk verbeterd worden
door het verschijnen van een “nationale corona-app”.

C)

Loodsen

-

-

Bepaal een quotum voor het aantal personen in de loodsen.
Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de loodsen.
Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het
water gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers (bijvoorbeeld: boot loods 1
 vlot A, boot loods 2  vlot B) en hang deze duidelijk in het zicht. Maak, waar nodig,
gebruik van een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’-vlot.
Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en
begeleiders.
Maak, waar nodig, een looproute voor in de loodsen zichtbaar door van middel borden (met
pijlen) en/of afplaktape op de grond, waarbij de 1,5 meter afstand tussen de roeiers in acht
wordt genomen.
Om de 1,5 meter afstand te garanderen is er per botengang in de loods maximaal 1 roeiteam
en 1 coach (of instructeur/begeleider/andere roeier aanwezig).
Als de loodsen alleen bereikbaar zijn via het verenigingsgebouw: Maak een looproute voor in
het verenigingsgebouw door middel van borden (met pijlen) en/of afplaktape op de grond,
waarbij de 1,5 meter afstand tussen de bezoekers in acht wordt genomen.
Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van bezoekers /
deelnemers in goede banen te leiden.
Maak waar mogelijk gescheiden routes naar binnen naar buiten.

D)

Vlotten

-

Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het
water gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers. (boot loods 1  vlot A,
boot loods 2  vlot B). Maak, waar nodig, gebruik van een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’vlot.
Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en
begeleiders.
Bij het in het water leggen van de boot en het uit het water halen van de boot dient 1,5
meter afstand gehouden te worden.
Zorg voor een veilige plek om de boot en de riemen schoon te maken en laat deze duidelijk
zien op de plattegrond en markeringen op het loodsenterrein en/of terrein van de activiteit.
Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van bezoekers /
deelnemers in goede banen te leiden.

-

-

-

-

E)

Binnenruimte.
-

Bij wedstrijden, toernooien en evenementen mag publiek aanwezig zijn op 1,5 meter
afstand.
Voor binnen geldt een maximum van 100 toeschouwers zonder reservering of
gezondheidscheck. Wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers).
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-

-

Als er binnen op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers worden verwacht, doe dan een
gezondheidscheck en placeer de bezoekers (vaste stoel óf plek in afgebakende vakken voor
staanplaatsen.
Als er binnen meer dan 100 personen deelnemen aan de activiteit, worden de deelnemers
geregistreerd en vindt er een gezondheidscheck plaats. Maak gebruik van een vaste
vragenlijst: bijvoorbeeld de vragenlijst Gezondheidscheck van het RIVM.
Wijze van registratie worden onderzocht en kan in najaar 2020 mogelijk verbeterd worden
door het verschijnen van een “nationale corona-app”.
Sporters / deelnemers aan de activiteit tellen niet mee als bezoeker; bepaal derhalve
(middels markeringen) wanneer een sporter zijn activiteit beëindigt en bezoeker ‘wordt’.
Overweeg in welke gebieden mondkapjes verplicht gesteld kunnen worden voor
toeschouwers.
Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking
van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd.
Geforceerd stemgebruik of zingen in de ruimte, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de binnenruimte en bij de toestellen /
ergometers.
Laat de deelnemers voor en na het gebruik hun handen en de ergometer reinigen.
Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de positionering is van de deelnemers,
vrijwilligers (en eventuele begeleiders) in de binnenruimte.
Bepaal een quotum voor het aantal personen in de ruimte (bijvoorbeeld 1 per 10 m2) en
zoek een middel om dit te handhaven (bijvoorbeeld middels het winkelmandjesprincipe in
winkels, looplijnen op de vloer, bordjes, tape op de vloer, armbandjes)
Hoewel de onderlinge afstand tijdens de activiteiten geen 1,5 meter hoeft te zijn,
benadrukken we het belang van onderlinge afstand, waar dat mogelijk is.
Markeer de looproute en de positie van de bruikbare toestellen in de binnenruimte.
Zorg voor een goed ventilatiesysteem (geen récirculatie).
Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van bezoekers /
deelnemers in goede banen te leiden.
Maak waar mogelijk gescheiden routes naar binnen naar buiten.

F)

Vrijwilligers, medewerkers

-

Instrueer vrijwilligers, medewerkers en/of trainers over de verschillende richtlijnen die
gelden op diverse locaties gedurende de activiteit.
Stel mondkapjes beschikbaar en op sommige kritieke plekken verplicht (Denk hierbij
controleurs bij de ingang, kamprechters die boten controleren, roeiers tijdens weging,
stuurlieden, begeleiders)
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
Indien bij een sporter/kaderlid/kamprechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Probeer te bepalen wie erop de accommodatie is geweest in verband met een mogelijk
brononderzoek (registratie bij ingang, inschrijvingen).
Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een
overwinningsmomenten of tijdens een wissel.

-

-

-

-

-

-

-
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-

Zorg voor de toegankelijkheid van de veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, AED,
brandblusser, thermodekens, maar ook de warme douche voor iemand die omslaat.
Vermijd geforceerd stemgebruik; gebruik versterking bij aansturing, aanwijzing, begeleiding
van wedstrijden en instructie.

G)

Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit

-

-

Hou bij het organiseren van de activiteit rekening met het reguleren van groepen roeiers,
begeleiders en vrijwilligers. Het verenigingsbestuur voor een afschrijfmechanisme op afstand
waarbij de leden online boten kunnen reserveren voor een roei-afspraak, waarbij ‘time-slots’
gegarandeerd worden. Hierbij valt te denken aan online afschrijfboeken, online
agenda’s/documenten, e-mail of WhatsApp, waarbij roeiers op afstand duidelijke afspraken
met betrekking tot het roeien kunnen maken. Let op dat de kans op overlap, ontmoetingen
tussen roeiers geminimaliseerd wordt. Hierbij werken time-slots, met verschillende vertreken aankomsttijden goed. (bijvoorbeeld: Loods 1 vertrek roeier 1 om 9:00, aankomst 10:30,
vertrek roeier 2 10:00, aankomst om 11:30 // Loods 2 vertrek roeier 2 om 9:15, aankomst
10:45, vertrek roeier 4 10:15, aankomst 11:45) Het kan helpen om de capaciteit van de
roeiers te verdelen op basis van groepen. Maak deze visueel goed inzichtelijk voor de
deelnemers.
Beperk het aantal deuren dat open/dicht gedaan moet worden.

H.

Hygiëne

-

-

Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van het terrein.
Laat de bezoekers en deelnemers zijn handen reinigen met dit middel.
Zorg dat de toiletten toegankelijk zijn.
Zorg voor een schoonmaakrooster. Let op kritieke punten zoals deurknoppen en wc’s.
De deelnemer heeft de mogelijkheid om te douchen op de sportaccommodatie en kan
zodoende gebruik maken van de kleedkamers. De vereniging zorgt op regelmatige tijden
voor de hygiëne in de douchegelegenheden/kleedkamers. De vereniging zorgt voor duidelijke
communicatie omtrent de naleving van 1,5 meterregels in deze ruimten. Als de vereniging
(nog) geen gebruik maakt van de douchegelegenheden/kleedkamers, kleedt de roeier zich
thuis om (en vertrekt na het varen in dezelfde roeikledij.), of zorgt (bijvoorbeeld bij een lange
fietsreis) voor warme sportkleding in afgesloten en herkenbare kledingtas op buitenterrein.
Warming-up en cooling-down doet de roeier thuis.

I.

Handhaving en evaluatie

-

-

Stel één (of meerdere) corona-contactpersoon aan binnen de organisatie die de richtlijnen
kent en verantwoordelijk is het voor het verantwoord doorgang vinden van de activiteit.
Zorg voor een frequente evaluatie van de maatregelen. Denk hierbij aan een evaluatie op
van te voren afgesproken tijdstippen. Bepaal wie de autoriteit heeft om direct bij te sturen
als dit uit evaluatie blijkt.
Laat vrijwilligers, bezoekers en deelnemers elkaar aanspreken op naleving van de regels in
de 1,5 meter samenleving.
Bepaal op welke wijze er door wie gehandhaafd wordt met betrekking tot maatregelen.

J.

Vervoer van en naar de activiteit.

-

-
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-

Beschrijf de impact van de vervoersbewegingen van en naar de activiteit op de verschillende
vervoersmodaliteiten (OV, loop- en fietsroutes, parkeren).
Geef in communicatie aan dat personen die niet uit hetzelfde huishouden en in één
vervoersmiddel van of naar de sportactiviteit bewegen, een mondkapje dienen te dragen.
Geef in communicatie aan dat personen openbaar vervoer bij voorkeur vermijden.
Maak afspraken met naburige verenigingen / organisaties die activiteiten organiseren over
mogelijke additionele druk op OV/loop/fietsroutes.
Leg waar nodig contact met vervoersbedrijven met betrekking tot personen in het openbaar
vervoer.

K.

Communicatie

-

De wedstrijdorganisatie maakt (zo veel als mogelijk) vooraf de protocollen, voorwaarden en
de RIVM-richtlijnen kenbaar op de website en per e-mail naar de deelnemers en bezoekers.
Zorg op duidelijke plekken voor informatievoorziening middels informatieborden/A4.
Zorg voor regelmatige updates richting deelnemers, bezoekers over hoe de maatregelen
uitwerken.

-

L.

Richtlijnen RIVM

Bezoekers en medewerkers 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.
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