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Algemeen 
In verband met het coronavirus geldt een specifiek protocol voor het OTC Roeien “De Bosbaan”.  
Voor uitvoering van het programma worden ook de vaarwaters Het Nieuwe Meer, De Amstel en Hoge 
Vaart gebruikt. En dit protocol is ook daar van toepassing. 
 
Dit protocol is een uitwerking van  

- het algemeen protocol verantwoord sporten (zie: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-
verantwoord-sporten-versie161020.pdf) 

- de specifieke uitzonderingen voor aangewezen trainingslocaties voor topsporters (zie 
https://nocnsf.nl/topsportaccommodaties). 

 
De regels en richtlijnen: de geldende maatregelen van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Flevoland, de 
gemeenten Almere (tbv De Hoge Vaart), Amstelveen en Amsterdam en de RIVM-richtlijnen. 
 
Hygiëne-protocol: Het bestaande Hygiëne-protocol van de KNRB (Bijlage 1) zoals dat deel uit maakt van de overeenkomsten met atleten en 
medewerkers binnen het programma. En zoals aangescherpt naar de meest recente regels en richtlijnen en inzichten ter voorkoming van 
besmetting en ter bestrijding van het virus. 
 
Programma: het Topsportprogramma Roeien en Pararoeien en het Opleidingsprogramma Roeien van de KNRB (Bijlage 2. Lijst atleten en 
begeleiding). 
 

Uiteraard zijn alle genoemde maatregelen continue aan aanpassingen (zowel aanscherpingen als 
verlichtingen) onderhevig. Dit protocol is dan ook een dynamisch document wat afhankelijk van de 
nationale en lokale maatregelen en richtlijnen aangepast kan worden. 
 
Door dit protocol en de mogelijkheid tot handhaving daarvan, dragen wij op een verantwoordelijke 
manier bij aan de (intelligente) lockdown, het minimaliseren van reisbewegingen, economische en 
sociale schade, en het maximaliseren van maatschappelijk nut en zorg continuïteit. 
 
Binnen deze gecontroleerde omgeving kunnen de sportactiviteiten zonder problemen uitgevoerd 
worden met in achtneming van de regels en richtlijnen. Met het onderstaande protocol is veilige en 
beperkte openstelling mogelijk. 
 
AFSPRAKEN 

Om in de huidige omstandigheden de activiteiten in het programma te kunnen handhaven, zijn, na 
overleg met de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Amsterdam, aanvullende afspraken van 
kracht: 
 
Allerbelangrijkste boodschap die niet vaak genoeg herhaald kan worden: veiligheid en 
gezondheid staan voorop. Iedereen houdt zich aan de regels en richtlijnen. 
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Basisafspraken 
 
Draag een mondkapje 
Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle locaties (Bosbaan, Nieuwe Meer, Amstel en Hoge 
Vaart).  
 
Het kapje mag alleen af: 

- tijdens trainingen – in de boot of in de daarvoor aangewezen (kracht/ergo) ruimte, 
- stuurlieden dragen ook in de boot een mondkapje, 
- fietsend tijdens het coachen, 
- zittend tijdens eten en drinken. 
- evt. na gedegen beoordeling van het risico (dwz. uitsluitend indien je alleen bent en zit in een 

afzonderlijke doch geventileerde ruimte). 
 
Vergroten herkenbaarheid 
De atleten en begeleiding in topsportprogramma’s en opleidingsprogramma op erkende 
trainingslocaties hebben een uitzonderingspositie verkregen. Met het doel om het werk van controle 
en handhaving te vereenvoudigen draag je tijdens trainingen de kleding uit het ANRT Kledingpakket. 
 
Extra hygiëne algemeen 
We nemen met elkaar extra maatregelen in het Olympisch Trainingscentrum door: 
a) De hygiëne maatregelen op te schroeven (lees hiervoor ook het hygiëne protocol in Bijlage 1). Er 

is extra intensieve dagelijkse schoonmaak, waarbij de “handcontactpunten” zoals 
deurklinken/trapleuningen/afvalemmers/kranen/lichtknoppen extra worden gereinigd met 
professionele middelen. 

b) Iedereen houdt zich aan de extra anti-infectieprotocollen. Die houden als volgt in: 
i. Bij goede handhygiëne door te wassen met water en zeep op de juiste momenten is 

handalcohol niet nodig. Bij zichtbare verontreiniging dienen sowieso eerst handen 
gewassen. Zie ook het desinfectieprotocol van het RIVM voor handen wassen.  

ii. We schudden geen handen. 
c) Eenieder die ziekteverschijnselen heeft, namelijk koorts met hoesten, handelt adequaat door thuis 

te blijven en contact met de bondsarts op te nemen. 
 
Hulpverlening (EHBO/BHV) 
Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante organisatie 
wordt opgesteld (Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV). 
 
Bezoek 
Minimaliseer bezoek. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot het OTC (zie bijlage 2).  
Werk zoveel mogelijk thuis, elders en/of digitaal. 
 
Communicatie 
Maatregelen en beperkingen uit dit protocol worden gecommuniceerd via website, direct mail, 
bebording voor- en na de entree en in de algemene voorwaarden. 
Er is een Corona-contactpersoon en Corona Crisis Team aangesteld. 
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Wie verzorgt de woordvoering? 
Niemand communiceert of speculeert met iemand over het corona virus in relatie tot het Nederlandse 
roeien. De algemene woordvoering KNRB loopt via Monica Visser (directeur) als het gaat om vragen 
van buitenaf (pers e.a.) en vragen vanuit onze roeigemeenschap. Specifieke woordvoering voor leden 
van het ANRT en medische zaken loopt via Floor Kappelhoff, onze bondsarts. 
 
Thuiswerken en thuistraining 
Iedereen werkt thuis voor zover de aard van de werkzaamheden dat toestaat. 
 
 
Toegang tot het OTC na trainingskamp in het buitenland 
 
Bij vertrek naar trainingskamp (o.a. POR/ESP/ITA).  
Per bestemming gelden er andere regels. Deze zullen worden opgenomen in de uitzendbrief. 
 
Bij terugkomst van trainingskamp.  
Na terugkomst uit een risicogebied is de quarantaineperiode regulier 5 dagen om te kunnen 
terugkeren op het OTC (en gebruik te maken van dezelfde faciliteiten als atleten die niet op 
trainingskamp geweest zijn – dwz voorkomen van mengen van groepen/mini-bubbels). Voor 
topsporters is er de uitzondering dat deze periode teruggebracht kan worden naar nul dagen wanneer 
elke dag dat er getraind wordt een sneltest gedaan wordt. Wanneer de uitslag negatief is dan kan er 
die dag aan de trainingen in het OTC deelgenomen worden. Op dag 2, 3, 4 en 5 idem. Wanneer op dag 
5 een sneltest met negatieve uitslag is gedaan dan kan de quarantaine-periode worden opgeheven. 
 
De testen kunnen worden afgenomen door Floor of Bert. 
 
Let op: gezond verstand, gedrag, social distancing en (relatieve) isolatie blijven tegelijkertijd gewoon 
van toepassing zowel thuis als op het OTC! Ook na een negatieve test of eventuele vaccinatie. 
 
 
In te zetten ruimten 
 
De te gebruiken locaties in het kader van de roeitrainingen zijn; 

- Looproutes (entree, trappen, lift, gangen) en wandel- en fietspaden 
- Bondskantoor 
- Kleedkamers 
- Botenterreinen, loodsen en vlotten 
- Roeibaan 
- Krachttrainingsruimte en ergometerruimte 
- Behandel- en spreekkamers medische en paramedische begeleiding 
- Sportkeuken en kantine 
- Verblijfsruimte (huiskamer), studieruimte en rustruimte 

 
In de trainingssetting gelden voor topsporters: 

- géén 1,5 meter beperking, 
- géén beperking in de groepsgrootte, 

Buiten de trainingssetting (buiten de boot, buiten de kracht- en ergo ruimte, dus overal elders in het 
gebouw en/of op het terrein) uitdrukkelijk wel. 
 
 
Maximaal aantal personen gelijktijdig 
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Het aantal personen dat gelijktijdig in het OTC aanwezig is wordt gemaximeerd op de hoeveelheid in 
te zetten vierkante meters. Hierbij gaan wij uit van 10 m2 beschikbare ruimte per persoon, bij 
intensieve inspanning (krachttraining, ergo) kan dit oppervlak te beperkt zijn, houdt daarbij meer 
afstand. 
 
Looproutes, wandel en fietspaden. 
In de gangen en trappen kan middels 1-richtings verkeer en de aangegeven routing bewogen worden 
met de inachtneming van een veilige afstand. In de lift maximaal 1 persoon. 
Ook op de openbare wandelpaden en fietspaden van en naar de loodsen en langs de baan dienen 
afstand, bescherming en hygiëne gewaarborgd te blijven. 
 
Entree 
Atleten en begeleiding komen binnen via de entree. Gebruik van desinfectiemiddel bij binnenkomst is 
verplicht voor iedere bezoeker. 
 
Bondskantoor 
Om een gezonde en veilige werkomgeving voor ons allemaal in acht te nemen, gelden de aanvullende 
maatregelen: 
• Het werken op het OTC beperken we tot strikt NOODZAKELIJK en niet meer dan één persoon per 

afdeling per dag aanwezigheid tot tenminste 27 April 2021. 
o jouw leidinggevende beslist wanneer het noodzakelijk is 

• Volg de looproutes die uitgezet zijn bij de entree, gangen en trappen. 
• Gebruik van werkplekken en bureaus: 

o Voor alle ruimtes gelden specifieke afspraken over het maximaal aantal personen. Deze 
staan aangegeven op de deur of op de tafels. 

o Er bestaat de mogelijkheid om werkplekken of ruimtes te reserveren. 
o Laat het bureau waarachter je gewerkt hebt weer opgeruimd en schoon achter. Reinig 

muis en toetsenbord voor en na gebruik. 
• Haal geen koffie als er meer dan het aangegeven aantal personen aanwezig is in de kantine. 
• Voor vergaderingen en andere meetings met elkaar: 

o Plan afspraken met externen alleen op kantoor als noodzakelijk. 
o Bezoek houden we ook buiten de OTC-deur(en). 
o Bezoekers worden altijd opgehaald en begeleid van aankomst tot vertrek.  
o Mocht het niet anders kunnen (monteur, schoonmaker, leveranciers etc.) dan hanteren 

we de Gezondheidscheck (QR-scan bij ingang) voor alle bezoekers van het OTC. Wanneer 
je dus een overleg of afspraak in het OTC organiseert dan dien je ervoor te zorgen dat jouw 
bezoek de vragenlijst heeft ingevuld en hiermee een gezondheidscheck heeft gedaan. Op 
deze manier monitoren we het bezoek met als doel om een veilige en gezonde werk – en 
trainingsomgeving in het OTC te optimaliseren. 

• Reserveer voor afspraken (ook intern) altijd een vergaderruimte (via de KNRB agenda), om 1,5 
meter te waarborgen. 

• Bij meetings met elkaar – houdt 1,5 meter afstand! 
• Sporters en/of coaches kunnen het bondskantoor wel binnen lopen, maar houden daar ook 1,5 

meter afstand aan. 
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Kleedkamers (ca. 50 m2 per kleedkamer boven en ca. 25 m2 beneden)  
In deze fase is de richtlijn dat men niet op het OTC doucht en de kleedkamers alleen indien noodzakelijk 
gebruikt. Idealiter kleedt men zich thuis om en doucht thuis.  
Voor de trainingen wordt 1 dames (boven), 1 heren (boven) en 1 para / dames (beneden) kleedkamer 
beschikbaar gesteld. Per kleedkamer kunnen gelijktijdig maximaal 4 personen uit dezelfde ploeg/groep 
zich omkleden/douchen. Omkleden: vaste plek, na gebruik plek reinigen. Bij douchen zo groot mogelijk 
afstand tot elkaar, na gebruik huishoudelijk reinigen. (AP: zorgen voor goede instructie, voldoende 
materialen en betere ventilatie.) 
 
Botenterreinen, loodsen en vlotten 
Er wordt gewerkt in vaste – bekende groepen (social distancing: zie bijlage 2). 
 
De botenterreinen (noord-midden-zuid) hebben een voldoende oppervlakte van 30*120 = 3.600 m2, 
wat voldoende ruimte geeft voor de aanwezigheid van (top)sporters en begeleiding. 
 
Er wordt gewerkt met timeslots volgens rooster en verkeersregels voor pakken en opbergen van boten 
en riemen. Houd daarbij altijd een veilige afstand aan.  
 
Roeibaan 
Er wordt geroeid volgens rooster (wekelijks). Per 1 juni kan er weer geroeid worden in alle nummers. 
Voor de trainingen geldt dat de “1,5 meter” niet van toepassing is. Daarbuiten uitdrukkelijk wel! 
 
Voor onze specifieke situatie (ten aanzien van de drie elementen: afstand houden, bescherming, 
hygiëne-maatregelen) redeneren en gedragen we ons in de kleinste functionele organisatorische 
eenheden. Een organisatorische eenheid is een ploeg of trainingsgroep. Dergelijke eenheden zijn 
zichtbaar gemaakt in de lijst atleten (bijlage 2). Het handhaven van deze “compartimentering en het 
bewegen in kleine bekende groepen”, zowel op het water, als op de wal, is cruciaal om het virus zo 
weinig mogelijk kans te geven en onze kwetsbaarheid in voorkomende gevallen te verkleinen.  
 
Dus, roeien, alleen in vaste ploeg of trainingsgroep (zie bijlage 2), met dezelfde boot en persoonlijke 
riemen. Na gebruik contact plaatsen huishoudelijk reinigen. 
 
Met betrekking tot de paralympische Vier-met (PR3 Mix4+): Er is 1 roeier met een visuele handicap. 
Hij heeft een begeleider nodig. Hij wordt van en naar het trainingscentrum gehaald en gebracht door 
familie of vaste begeleider. Hij heeft op het OTC een vaste begeleider die hem van en naar de roeiplek 
in de boot begeleidt. Dit is de enige uitzondering op de 1,5 meter op de wal. 
 
Aantal boten. Op de roeibaan zijn er reeds vaarregels voor het gebruik van de verschillende banen van 
kracht. Door de lengte van de boten, riemen en sculls is er op het water op natuurlijke wijze immer 
een veilige afstand. Eenmaal op het water kunnen er daarom meerdere boten zijn met voldoende 
onderlinge afstand. Het aantal boten dat gelijktijdig op het water kan zijn wordt ingegeven door de 
duur van een sessie, de procedure van het aankomen en afvaren van de vlotten en het pakken en 
opbergen van de boten uit de loodsen. 
 
Vaarregels. 
Let op: tot eind oktober liggen in de banen 2, 3 en 4 de ballen er in. Dit verandert niets aan de 
vaarregels (stuurboord houden). Dwz. via baan 0, 1 en 2 heen en via de banen 4, 5, 6 en 7 terug. Baan 
3 wordt niet gebruikt.  
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Afwijkend gebruik banen 1, 2, 3 en 5. 
Voor racen en sparren kunnen – na overleg en met toestemming van beheer Bosbaan en een 
aanwezige hoofdcoach - (tijdelijk) ook banen 2 en 3 in de richting van start naar finish worden gebruikt. 
Er kan dan alleen opgeroeid worden in baan 0.  
Dit zal in voorkomende gevallen met borden op de vlotten worden aangegeven. Zie figuur. 

 

Krachttrainingsruimte en ergometerruimte OTC: Werken in dezelfde vaste groepen.  

De krachttrainingsruimten hebben een gezamenlijke oppervlakte van 270 m2. Te weten 7x10 = 70 m2 
(platformen) en 5x40 = 200 m2. (Krachttrainingsapparaten-deel en vrije ruimte). Voor deze ruimten 
gaan we uit van maximaal 16 personen. Tijdens een krachttrainingsshift kunnen WattBikes/BikeErgs 
niet door andere groepen gebruikt worden.  
 
De ergometerruimte heeft een oppervlak van 10x20 = 200 m2. Voor deze ruimte geldt een maximum 
van 16 personen. 
 
REMINDER: Huisregels OTC Kracht- en Ergoruimte 
• Toegang tot de kracht- en ergoruimte is uitsluitend toegestaan voor geregistreerde sporters.  
• Toegang tot de kracht- en ergoruimte is uitsluitend toegestaan in de aangewezen trainingsblokken welke 

staan in het rooster. 
• Maak alleen gebruik van de hoofdingang om naar binnen en buiten te komen 
• Als er behoefte is aan individueel trainen in de kracht- en ergoruimte kan dit met toestemming van Tjalling 

Knijff. Toestemming verkrijg je door een bericht te sturen naar Tjalling Knijff (0614923675). Je stuurt Tjalling 
Knijff ook weer een bericht wanneer je het gebouw verlaat. 

• In de kracht- en ergoruimte draag je binnenschoenen, evenals schone en correcte sportkleding. 
• Gebruik het trainingsmateriaal alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg het gebruikte 

trainingsmateriaal (ook ergometers of fietsen wanneer je die verplaatst hebt) terug op de daarvoor 
bestemde plek. 

• Maak het kracht- en cardiomateriaal na gebruik schoon. Dit kan door gebruik te maken van de aanwezige 
papierrollen en het daarvoor bestemde desinfectiemiddel. Bij gebruik cardio apparatuur of ergometers, 
dweil de vloer onder en rondom het apparaat. 

• Bellen in de kracht- en ergoruimte is niet toegestaan 
• Het nuttigen van etenswaren is in de kracht- en ergoruimte niet toegestaan 
• Alleen afsluitbare bidons en drinkbekers mag je in de kracht- en ergoruimte gebruiken. 
• In de kracht- en ergoruimte sluit je alle ramen als je de laatste bent die van deze ruimte gebruik hebt 

gemaakt. 
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Behandel- en spreekkamers medische en paramedische begeleiding  
De medische praktijk op het OTC is op afspraak geopend. Paramedische begeleiding alleen op 
medische indicatie. Voor de behandelingen is er voor de arts, de fysiotherapeut een eigen 
behandelruimte. Bovendien zijn de arts, fysiotherapeut en masseur helemaal vrijgemaakt en werken 
ze alleen met onze atleten en niet met anderen. Zij werken dus thuis of op het OTC. Daarbij worden 
alle consulten zoveel mogelijk met een beeldtelefoon gedaan. (Para)-medici dragen altijd een 
mondkapje tijdens het behandelen. 
 
Sportkeuken en kantine 
- Per 1 juni is het gebruik sportkeuken weer toegestaan tbv bereiden van maaltijden en 
herstelproducten (tbv alle CTO Amsterdam locaties). Max. 4 personeelsleden. 
- Kantine: 5 * 15 = 75 m2. Max 12 personen. Let op: er staan 6 tafels, max. 2 personen per tafel. Stoelen 
op? Dan wachten in andere ruimte. Ga weg zodra je klaar bent.  
Houd een veilige afstand aan bij het pakken van koffie, maaltijden, herstelproducten en terugzetten 
van de vuile vaat J etc. Let op: goed ventileren (zet ramen en deuren open).  
Wanneer een volgende groep aankomt en de kantine bezet is kan evt. worden uitgeweken naar de 
huiskamer / of naar buiten. 
 
Herstelproducten voor direct na de training.  
Met in acht name van de stringente maatregelen ter bestrijding van het virus (hygiëne, afstand, 
isolatie) zetten wij herstelproducten klaar die de sporters kunnen afhalen. 
 
Verblijfsruimte (huiskamer), bespreekkamer, studieruimte en rustruimte. 
Voor alle ruimtes gelden specifieke afspraken over het maximaal aantal personen. Deze staan 
aangegeven op de deur of op de tafels. Let op: goed ventileren (zet ramen en deuren open). 
 
 
Samenwerking met de andere hoofdgebruikers van De Bosbaan 
 
Met RSVU Okeanos, de Amsterdamsche Roeibond en de verenigingen die een loods huren, het 
Watersportverbond / KV Frisia (kanovaren) en de Amsterdamse Hengelsportvereniging worden de 
botenterreinen, loodsen en de Bosbaan gedeeld. 
 
Voor deze andere gebruikers gelden ism en door Okeanos en ARB/verenigingen de algemeen 
verscherpte maatregelen en niet de uitzonderingen voor topsporters.  
Voor de andere gebruikers geldt: 
 
Het sporten in ploegverband voor sporters tot en met 26 jaar is toegestaan, voor sporters vanaf 27 
jaar is alleen sporten op 1,5 meter nog mogelijk in groepen van vier. 
 
Omdat we momenteel met een situatie zitten waarin vermoedelijk minder drukte op zal treden dan in 
het voorjaar en de nationale équipe net terug is van het EK in plaats van in directe voorbereiding op 
de Olympische Spelen zijn er wat subtiele aanpassingen ten opzichte van de eerder gehanteerde 
regels. Ook is er gekozen voor tijdigheid van informeren en zal er waar nodig nog overleg plaatsvinden 
met de KNRB. Het kan dus zijn dat er naar aanleiding daarvan nog zaken zullen wijzigen. 
 
Er gelden tot nader order de volgende regels: 

• Overal op het terrein en ook in de loods draag je een mondkapje en zorg je dat je herkenbaar 
traint in de kleuren van je vereniging (bladen / kleding) – sporters én begeleiding. 

• Maximum van 4 mensen (minderjarigen meegeteld, enige uitzondering is het pakken van een 
boot voor meer dan 4 personen door jeugdroeiers) in een loods, en altijd 1,5 meter afstand 
van elkaar. 
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• Spreid ploegen en atleten zoveel mogelijk over de vlotten, en houd een maximum van 8 atleten 
per vlot of 4 boten aan. 

• Er is altijd per 5 atleten tenminste één meerderjarige begeleider die persoonlijk 
verantwoordelijk is voor de naleving van de regels. 

• Verenigingen hebben zelf een protocol voor het schoonmaken van materiaal na elke training, 
en houden hun leden hier strikt aan. 

• Mensen met symptomen van verkoudheid of gewoon niet helemaal lekker zijn blijven thuis. 
Mensen met huisgenoten met Corona-symptomen of een positieve Coronatest, of die recent 
omgang hebben gehad met iemand met Corona-symptomen of een positieve Coronatest 
blijven ook thuis. 

• Er wordt alleen op de Bosbaan geroeid door roeiers die zelfstandig een boot in- en uit kunnen 
stappen. 

• Er wordt door meerderjarigen alleen in skiffs geroeid. 
• Het openstellen van toiletten is toegestaan. Kleedkamers niet. De kleedkamers blijven 

geopend, omdat anders toiletgebruik geheel niet mogelijk is. Wel mogen ook hier maximaal 4 
mensen in een kleedkamer aanwezig zijn en mogen de douches niet gebruikt worden. 
Momenteel wordt onderzocht of het warme water kan worden afgesloten om douchen verder 
te ontmoedigen.  

• Om loopruimte te creëren rondom de loodsen worden fietsen bij de kleedkamers links of 
rechts van het loodsenblok geparkeerd, en met een meter afstand ten opzichte van andere 
fietsen. 

 
Op basis van eigen observaties hebben we dit voorjaar geconstateerd dat er nog beter kan worden 
omgegaan met de maatregelen. Het is niet uitvoerbaar om hierop hard te gaan controleren of op te 
treden, maar we doen een klemmend beroep op ALLE gebruikers van de Bosbaan om er alles aan te 
doen je aan de voorschriften te houden met betrekking tot afstand en persoonlijke hygiëne. Laten we 
er samen voor zorgen dat het belang van (top)sport en bewegen hoog in het vaandel kan blijven. 
 
Spreek alsjeblieft coaches, atleten en anderen aan op het naleven van de regels en accepteer en 
bedank mensen wanneer je eventueel gecorrigeerd wordt. Alleen wanneer ieder zijn 
verantwoordelijkheid neemt is er een kans dat we samen het virus er onder krijgen. 
 

• De vlotten worden gebruikt door het dichtstbijzijnde vlot te nemen volgens de standaard 
trainingsregeling, met inachtneming natuurlijk van afspraken over aantallen en afstand. De 
regels voor wedstrijden schakelen een van de vlotten uit (het middenvlot), en zorgen voor 
meer gewandel op de kant. De achtergrond van de regels voor wedstrijden heeft vooral te 
maken met logistiek (controle vooraf, oproeibaan, opvangen voor weging), in deze situatie 
prevaleert het contact op de wal. Wel uitkijken bij aankomen en afvaren. 
 

Vaarregels – veiligheid!. 
Let op: tot eind oktober liggen in de banen 2, 3 en 4 de ballen er weer in. Dit verandert niets aan de 
vaarregels (stuurboord houden). Dwz. via baan 0, 1 en 2 heen en via de banen 4, 5, 6 en 7 terug. Baan 
3 wordt niet gebruikt.  
 
 
Afwijkend gebruik banen 1, 2, 3 en 5. 
Voor racen en sparren kunnen – na overleg en toestemming - van beheer Bosbaan en een aanwezige 
hoofdcoach (tijdelijk) ook banen 2 en 3 in de richting van start naar finish worden gebruikt. Er kan dan 
alleen opgeroeid worden in baan 0. Banen 1 en 5 worden niet gebruikt. Dit zal in voorkomende gevallen 
met borden op de vlotten worden aangegeven. Zie figuur. 
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Handhaving (monitoring en controle) vanuit KNRB en Topsport Amsterdam 
 
De directeur is verantwoordelijk voor het bondskantoor en de technisch directeur voor het OTC. 
 

Responsible  Accountable Support (plus allen) C-I 
Kantoor   Tessa   Monica  Medewerkers 
Algemene ruimtes*  Stijn   Hessel  MT 
Keuken    Mark        ,,  Pieter, hulp.  TA 
Kantine    Mark        ,,  Pieter, Coaches, TM TA 
Verblijfsruimte sporters Puck/Sigrid       ,,  Coaches, TM. 
Studieruimte/Slaapkamer Puck/Sigrid       ,,  idem 
Medische ruimtes  Floor        ,,  idem 
Meetruimte/laadruimte Jabik/Freek**       ,,  idem 
Ergo- en Krachtruimtes  Theo/Tjalling**           ,,  idem 
Kleedkamers   Puck/Sigrid       ,,  idem 
Botenloods   Hoofdcoaches**      ,,  Idem   GA 
Roeibaan / (Kleedkamer C) Puck/Sigrid       ,,  Sigrid/Puck  GA 
 
* = Hallen, lift, trappen, toiletten, douches, opslagruimtes, bak onder vloer, bespreekruimten, dak, fietsenstalling, parkeerterrein, vlaggenmasten. Incl. planten, meubels en 
nagelvaste apparatuur en materialen; monitoren, wifi, kachel, airco etc. 
** = inclusief verantwoording voor het klaarzetten, opruimen en desinfecteren van de attributen. 
MT = Management Team KNRB (Kristel, Hessel, Edwin, Monica). 
GA = Gemeente Amsterdam: Beheerder Bosbaan- Jordy Zegwaard, Teammanager Sportparken Zuid - Richard Krabshuis , Senior beleidsadviseur topsport en evenementen -  
Patricia Mars, Hoofd Boswachter – Olav Martens, Hoofd Amsterdamse Bos - Mariska Bongaards. 
TM = Team managers Puck, Sigrid, Esther. 
TA = Topsport Amsterdam: Operationeel en financieel manager - Tom van ’t Hoff, Algemeen Manager CTO - Charles Urbabnus, Algemeen directeur Topsport Amsterdam - 
Frank Thewessem. 

 
Garanderen zorg continuïteit 
We hebben een gecontroleerde professionele omgeving. Door het voldoen aan het afstand houden, 
de bescherming, de hygiëne, de (relatieve) isolatie – het werken in kleine en bekende groepen -, 
beperkende maatregelen en restricties ten aanzien van bezoek en verblijf en beperkingen ten aanzien 
van reisbewegingen, is de kans minimaal dat door het gereguleerd en gecontroleerd openstellen van 
het sportcomplex de zorg continuïteit niet kan worden gegarandeerd. 
 
Contact 
Corona Crisis Team OTC: Monica Visser (directeur), Martijn van Rossum (coördinator), Esli de Kok 
(voorlichting), Chris IJsbrandy (commissaris toproeien), Hessel Evertse (td) en Floor Kappelhoff 
(topsportarts). 
 
Corona Contactpersoon: Floor Kappelhoff. Contact en controle op de toegang en handhaving door 
aangewezen personen. Controle op naleving van de RIVM-richtlijnen binnen de trainingssetting.  
 
Bij hem kunnen atleten of coaches terecht als een sporter of coach niet luistert en zich (herhaaldelijk) 
niet aan de regels houdt. Het is aan Floor om dit met desbetreffende persoon en/of coach te 
bespreken.  
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Bijlage 1. Protocol medische begeleiding en hygiëne (v. 2020/2021) 
 
Goede hygiëne is heel belangrijk bij het voorkomen van veel infecties. Een aantal adviezen: 
 
Handen wassen, was de handen in de volgende situaties 

• Zodra je thuiskomt. 
• Voor het bereiden van voedsel. 
• Voor het eten (ook voor even iets tussendoor nuttigen). 
• Na contact met mogelijk besmettelijke mensen, dieren. 
• Na gebruik van het toilet. 
• Voor je aan je gezicht komt. 
• Na niesen en na hoesten. 

 
Was de handen tenminste 20 seconden met water en zeep en droog ze daarna goed af met een 
papieren handdoekje, keukenrol of schone droge doek. 
 
Bereiden van voedsel 

• Was eerst de handen. 
• Gebruik schone materialen. 
• Was groenten die rauw worden gegeten grondig onder stromend water voor consumptie. 
• Houd rauwe etenswaren gescheiden van klaargemaakt voedsel. 
• Was de snijplank en het mes waarmee rauw vlees gesneden is met heet water af en droog ze 

goed af. Leg geen etenswaren op de snijplank waarop rauw vlees heeft gelegen. 
• Was de handen na aanraken van rauw vlees. 
• Verhit het eten door en door. 
• Gebruik bij voorkeur een keukenrol, verschoon vaatdoekjes regelmatig. 
• Verschoon regelmatig de handdoek in de keuken. 

 
Eten/drinken 

• Drink alleen uit eigen beker, glas, bidon of waterfles. 
• Eet alleen met eigen bestek van eigen bord. 
• Vermijd crash diëten/ te snel gewichtsverlies. 

 
Trainen 

• Zorg voor optimale voeding en drinken rondom trainingen en wedstrijden, voor optimaal 
herstel en om zoveel mogelijk inspanning geïnduceerde onderdrukking van het immuun-
systeem te voorkomen. 

• Thuis douchen, tenzij het niet anders kan. Zorg voor optimale kleding en douche zo snel 
mogelijk na inspanning (op slippers in openbare douches). 

• Gebruik alleen je eigen handdoek en toiletartikelen. 
• Was na het sporten je sportkleren. 
• Op het OTC: was je handen, gebruik desinfectie, maak toestellen schoon na gebruik (evt voor 

gebruik) en laat de boel netjes achter. 
 
Slapen 

• Slaap minimaal 7 uur per nacht. 
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In het buitenland 
• Let op dat al het voedsel goed gekookt of gebakken is.  
• Eet geen rauwe schaal/- of schelpdieren. 
• Eet geen onverpakt ijs en gebruik geen ijsblokjes. 
• Eet alleen fruit wat jezelf hebt geschild. 
• Vermijd salades. 
• Koop geen voedsel op straat. 
• Drink alleen water uit flessen (check of de dop nog verzegeld is, het komt wel eens voor dat 

flessen gewoon met leidingwater worden gevuld). 
• Gebruik ook voor het tandenpoetsen water uit de fles. 

 
Toiletbezoek in een vreemde omgeving 

• Voorkom contact met de deurknop. 
• Duw de deur van het toilet open met je voet of elleboog. Als je hem toch moet aanraken, doe 

dat dan met een papieren handdoekje. Gebruik bij het verlaten van het toilet een WC -
papiertje om de deur weer te openen. 

• Voorkom direct contact met de toiletbril. 
• Ga nooit direct zitten op de toiletbril. 
• Voorkom direct contact met de spoelknop. Als je doortrekt, doe dat altijd met behulp van een 

stuk WC-papier, raak nooit rechtstreeks de spoelknop aan. 
• Raak nooit direct de kraan aan. 
• Gebruik een papieren handdoekje om de kraan te openen en te sluiten. 
• Handig om een flesje desinfectans bij je te hebben. 

 
Hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding, indien je ziek bent: 

• Blijf op afstand van anderen. 
• Was regelmatig de handen met water en zeep en raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen 

aan. Handen wassen is belangrijk voor het eten èn na het hoesten, niezen, snuiten en 
toiletgang. Droog de handen met een droog en schoon papieren of stoffen handdoekje, een 
stuk keukenrol of een droog en schoon stuk handdoekrol. Het is belangrijk dat je de materialen 
om de handen aan te drogen slechts éénmalig gebruikt.  

• Houd je hand of zakdoek voor de mond als je niest of hoest. Nies of hoest niet in de richting 
van een ander. Draai het hoofd weg of buig het hoofd. Nies en hoest in de binnenkant van je 
elleboog. 

• Gebruik bij voorkeur papieren zakdoeken of tissues bij hoesten, niezen of snuiten en gebruik 
ze éénmalig. Gooi ze daarna in de vuilnisbak.  

• Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon. Denk ook aan speelgoed dat in 
contact komt met kinderen die griep hebben of verkouden zijn. Gebruik allesreiniger en 
handwarm water. Daarna afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht. Was 
regelmatig het beddengoed op 60 °C. 

• Verschoon handdoeken en washandjes dagelijks. 
• Ventileer woon- en slaapruimten. Laat de ventilatieroosters altijd iets open of zet het raam op 

een kier. 
 

Toiletgebruik/ reinigen toilet 
• Gebruik indien mogelijk een apart toilet wanneer je diarree hebt. Indien dit niet mogelijk is reinig dan 

het toilet na ieder gebruik. 
• Werk bij het reinigen van het toilet van schoon naar minder schoon. Reinig eerst de deurklink, kraan, 

trekker of drukknop. Reinig daarna de toiletbril en toiletpot. 
• Gebruik schoonmaakdoekjes die voor het toilet gebruikt zijn niet voor andere schoonmaak-

werkzaamheden. Was de schoonmaakdoekjes op 90 graden of gebruik wegwerpdoekjes. 
• Na reiniging met schone, droge doek droogmaken. Doek daarna in de was.  
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Bijlage 2. Atleten en begeleiding in fulltime centraal programma     Per 21 april 2021 
 
ANRT A-selectie Topsportprogramma 2024 
 
Mannen Scull (M4x/M2x/M1x) 
Abe Wiersma 
Amos Keijser 
Dirk Uittenbogaard 
Finn Florijn 
Koen Metsemakers 
Melvin Twellaar 
Tone Wieten 
Ralf Rienks 
Stef Broenink 
Bondscoach: Eelco Meenhorst 
Assistent-bondscoach: Diederik Simon 
 
Mannen Boord 1 (M8+/M2-) 
Aranka Kops (s) 
Bjorn van den Ende 
Bram Schwarz 
Eline Berger (s) 
Jasper Tissen 
Kaj Hendriks 
Jacob van de Kerkhof 
Maarten Hurkmans 
Mechiel Versluis 
Robert Lücken 
Ruben Knab 
Simon van Dorp 
Hoofdcoach mannen: Mark Emke 
 
Mannen Boord 2 (M4-/M2-) 
Boudewijn Röell 
Guillaume Krommenhoek 
Jan van der Bij 
Michiel Mantel 
Nelson Ritsema 
Niki van Sprang 
Rik Rienks 
Sander de Graaf 
Assistent-bondscoach: Dion van Schie 
 
ParaRowing (PR2 Mix2x en PR3 Mix4+) 
Annika van der Meer  
Corné de Koning 
Bondscoach: Jan Klerks 
 
Amber Meulenbeld 
Elfi de Jong 
Geert Provoost 
Luuk Veltink 
Thom Kuus 
Yadi van Holst (s) 
Assistent-bondscoach: Esther van der Loos 
Assistent: Ciska Kruijsdijk 
 
Vrouwen Scull (W4x/W2x/W1x) 
Inge Janssen 
Lisa Scheenaard 
Laila Youssifou  
Nicole Beukers  
Olivia van Rooijen 
Roos de Jong 
Sophie Souwer 
Bondscoach: Isabelle Jacobs 
 
Vrouwen Boord 1 (W4-/W2-) 
Ellen Hogerwerf 
Karolien Florijn 
Veronique Meester  
Ymkje Clevering 
Bondscoach: Titus Weijschede 
 
Vrouwen licht (LW2x) 
Ilse Paulis 
Marieke Keijser 
Martine Veldhuis  
Bondscoach: Marit van Eupen 
 
Vrouwen Boord 2 (W8+ /W2-) 

Aletta Jorritsma  
Benthe Boonstra 
Dieuwertje den Besten 
Dieuwke Fetter (s) 
Elsbeth Beeres  
Eve Stewart 
Hermijntje Drenth  
Ilse Kolkman 
Jose van Veen 
Karien Robbers 
Marloes Oldenburg 
Nika Vos  
Tessa Dullemans 
Tinka Offereins 
Bondscoach: Diederik de Boorder 
Hoofdcoach vrouwen: Josy Verdonkschot 
 

ANRT B-selectie Opleidingsprogramma 2028 
 
Mannen 
Douwe Smits (U23) 
David Kampman 
David van Velden (U23) 
Guus Mollee (U23) 
Hidde Lycklema (U23) 
Ies Wiersma (U23) 
Noud Scholten (U23) 
Olav Molenaar (U23) 
Obbe Tibben 
Tomba Morreau (U23) 
Wibout Rustenburg  
Wietse Morreau (U23) 
Willem Stoop (U23) 
Carien Upmeijer (s) 
Talentcoach: Ronald Florijn 
 
Vrouwen 
Bente Paulis 
Fanny Bon 
Femke van de Vliet (U23) 
Fien van Westreenen (U23) 
Iris Klok (U23) 
Isabel van Opzeeland (U23) 
Lisa Bruijnincx (U23) 
Lisa Goossens  
Marg van der Wal (U19) 
Talentcoach: Jeroen Spaans  
Meetrainers: Minke Holleboom en Lisanne Brandsma. 
 
(Para)Medische staf 
Fysiotherapeut: Rutger Coerman, Bert de Boer, Jelle Visser en Wanda Giger 
(oefentherapie)  
Masseur: Hannelore Terlouw, Thijs Geurts, Walter Visser en Gerard Faaij 
Topsportarts: Floor Kappelhoff 
 
Specialisten 
Senior Embedded scientist: Jabik Jan Bastiaans 
Embedded Scientist: Freek Robbers en Koen de Haan 
Strength & Condition Trainer: Tjalling Knijff en Theo Pickles 
Strenght & Condition Trainer: Hector Romero 
Topsport Leefstijl Coach: Mara Goedegebuure en Tessel van Dongen 
Voeding: Noelia Bonfanti, Anne-Marijke Ambergen en Armand Bettonviel 
Pilates: Noelle Mos 
 
Keuken 
Chef-kok: Mark Wouters. Kok: Pieter Veelders 
Keukenhulpen: Inge van Niekerk en Emiel van Osch 
 
Gast Handbiker: Tim de Vries 
 
Management 
Coördinator CCT: Martijn van Rossum 
Directeur: Monica Visser  
Voorlichting: Esli de Kok en Babette Berkelaar 
Manager Topsport Amsterdam: Tom van ‘t Hoff 
Facilitair Medewerker: Stijn Karst 
Manager Talentontwikkeling: Sigrid Dogger 
Manager ANRT: Puck van Hasselt  
Technisch Directeur: Hessel Evertse
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Atleten, C-selectie  
Ten behoeve van selectie en instroom EK/WK/Opleidingsprogramma 
 
World Cup 1 
Brecht van Kuijk  Skoll 
Lennart van Lierop   Skoll 
Tosca Kettler  Orca 
Coaches: Thijs van Luijk en Gerco Beekhof 
 
World Cup 3 
Iris Hochstenbach  Gyas 
Coach: Rogier Blink 
  
U19 – heren 
Lucas Keijzer   De Hunze 
Tijn Lubbert   De Hunze 
Antonie Tilanus   RIC 
Jeppe Broek   RIC 
Klaas Baud   Willem III 
Gianni Perotti   Willem III 
Edward den Beer Poortugael Viking 
Robbe Mourits   ‘t Spaarne 
Niels Reintjes   De Maas 
Diederick Stuijfzand   De Maas 
Gunnar van den Hoogen  Wetterwille 
Gertjan Bruins  ARC  
Auke Kloosterman   Alkmaarsche 
Maarten Worm  Willem III 
 
U19 – dames 
Louise Liemberg   De Hunze 
Lina Schwarz  Willem III  
Lotta van Westreenen   Willem III 
Phaedra van der Molen   De Amstel 
Jente Jongsma   De Hunze 
Emma Eggenkamp  Willem III 
Anna Menke   De Hunze 
 
Coaches: ntb 
Talentcoach U19: Thomas Notermans 
 
Coupe – heren boordproject 
Sjoerd Froeling   Viking 
Mees Halkes   DDS 
James Graham   Leythe  
Philo Geerlings   Leythe 
Rombout Jansen   Spaarne  
Tim Jordan    Spaarne 
Owen Knowles   Maas 
Erwin Wiltenburg   Maas 
Wouter Breedveld   ARC  
Mats Slooten   Hunze 
Huge van Dordrecht   Spaarne 
Siem Leliveld   Spaarne 
Jasper Simons   Willem 3 
Ben van de Eerenbeemt   Willem 3 
Wouter vd Avoird   Beatrix 
Mees du Croo de Jongh   Beatrix 
Coaches: Willem Stohr en Walter Jansen 
 
Coupe – dames boordproject 
Amély Carrière  Het Spaarne 
Demi Straathof   De Alkmaarsche 
Lieve Marees  De Alkmaarsche 
Liza Kooi   Amstel 
Luna Hartog   Hemus 
Marit van Ommeren   Tromp 
Minou Bouman   Willem III 
Nora Stokvis   Tromp 
Rosemary Jansen   Die Leythe 
Sara Houben   De Laak 
Lucia Folkers   RIC 
Vera Meijerhof   Wetterwille 
Coaches: Anita Meiland en Marcel Vervloet 

 
 
 
U23 – heren* 
Martijn Bos   Skadi 
Eli Brouwer   Triton 
Daan van der Hoeven  Laga 
Jasper Joordens  Nereus 
Nykle Krijgsveld  Saurus 
Bart Lauwers  Triton  
Boris Jens Mulder  Nereus 
Thijs Ruiken   Njord 
Jelle Bakker   Hunze 
Hilmar Verbeek (LM)  Skadi/Laga 
Nathan Remijnse (LM)  Okeanos 
Stefan Slagter (LM)  Gyas 
Victor Schop (LM)  Aegir 
Max Gompel (LM)  Triton 
Maxim Boogert (LM)  Dudok  
 
U23 – dames* 
Vera Schuit   Okeanos 
Vera Sneijders  Thêta 
Anne du Croo de Jongh  Thêta 
Lydia Knevel   Orca 
Vienna van Niersen  Skadi 
Orren Smeding  Aegir 
 
* excl. roeiers in Amerika en ANRT-B  
 
Coaches: Peter Wiersum, Geert Hemminga, Jolijn Remmelink, Harmen 
Eefting en Lieke Otten. 
Talentcoach U23: Rogier Blink 
 
 
 
 
 
Maatregelen 
De ’selectieactiviteiten’ ten behoeve van de instroom van de fulltime 
opleidingsprogramma’s op het OTC kunnen niet binnen de huidige 
uitzonderingsregels plaatsvinden, omdat de betreffende jonge sporters 
niet tot die ‘uitzonderingscategorie’ behoren. Dit kan tot gevolg hebben 
dat de instroom voor volgend seizoen niet zorgvuldig kan gebeuren en dat 
zal ten koste gaan van de continuïteit van het programma, maar ook van 
de ontwikkeling van de betreffende talentvolle sporters. De tijd begint te 
dringen omdat bij instroom in een opleidingsprogramma de sporter tijdig 
huisvesting heeft en moet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling. 
 
Aangezien het in de meeste gevallen om een gering aantal activiteiten 
gaat, proeftrainingen, selectiedagen, testdagen etc. en om een relatief 
klein aantal sporters - veelal jonger dan 18 jaar - kunnen we deze met 
instemming van NOC*NSF gaan organiseren.  
 
Het aantal activiteiten wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke en ook 
zijn we kritisch te zijn op het aantal deelnemende sporters. Daarnaast is 
het van belang de activiteit(en) in overleg met het Amsterdam Topsport 
TeamNL centrum te plannen en uiteraard ‘COVID-proof’ te organiseren. 
 
Covid-maatregelen (atleet en begeleider) 

- Relatieve isolatie (werken in kleine groepen U19/U23 – M/V) 
- In het OTC: Uitsluitend exclusieve aanwezigheid van het 

betreffende groepje (dwz niet gelijktijdig met de 
aanwezigheid van ANRT Top- of Opleidingsprogramma). 
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Achtergrond en impressie 
 

Het Amsterdamse Bos valt onder de Algemene plaatselijke 
verordening van de gemeente Amstelveen (v. 22-10-2019).  
Daarbij wordt het Bos aangemerkt als “Weg” en de Bosbaan als 
“Openbaar water”. In H6 Art 6.2 lid 1b. zijn, onder andere, de 
ambtenaren van het Amsterdamse Bos van de Boswachterij van 
de gemeente Amsterdam, voor zover het gaat om het gebied 
behorende tot het Amsterdamse Bos, belast met het toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. 
 
De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Bosbaan. Namens de 
gemeente Amsterdam is/zijn de afdelingen Amsterdamse Bos / 
Sporthallen en – parken van de RVE Sport-Bos verantwoordelijk 

voor het beheer van de Bosbaan en de bijbehorende voorzieningen. 
 
Sport en Bos is onderdeel van het cluster Sociaal en 
verantwoordelijk voor het Amsterdamse 
sportbeleid en het Amsterdamse Bos. Sport en Bos 
beheert, onderhoudt en verhuurt de gemeentelijke 
sportaccommodaties, ontwikkelt en organiseert 
activiteiten op het gebied van breedte- en topsport 
en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het 
beheer van het Amsterdamse Bos. Bij Sport en Bos 
zijn ruim 300 medewerkers werkzaam en bestaat uit 
de afdelingen: Amsterdamse Bos, Sportbeleid en 
ontwikkeling, Sporthallen en -parken, Sportpunt, 
Sportstimulering en Zwembaden. 
 
Het OTC Gebouw (Bosbaan 10) is eigendom van de KNRB (zie fotobijlage), staat op het grondgebied 
van de Gemeente Amstelveen, het grondgebied dat wordt beheerd door de Gemeente Amsterdam. 
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Vaarwater dat tevens wordt gebruikt door de nationale selecties voor verschillende doeleinden: 
- Het Nieuwe Meer, Ringvaart (o.a. één oever: Veiligheidsregio Kennermerland, gemeente 

Haarlemmermeer, andere oever Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gemeente 
Amsterdam),  

- De Amstel (o.a. gemeente Ouderamstel, ASR Nereus, AASR Skøll, RV Willem3). 
- De Hoge Vaart (o.a. Veiligheidsregio Flevoland/Gemeente Almere/RV Pampus). 

 
 
Locaties 

 
Jachthaven de Koenen (Het Nieuwe Meer en de Ringvaart) 
Koenenkade 24, 1081 KG Amsterdam 
Contactpersoon: Henk Ottenhof (eigenaar) 
 
 
 
 
Roeivereeniging Willem III (Amstel)  
Jan Vroegopsingel 8, 1096 CN Amsterdam 
Contactpersoon: Gerrit Blom (voorzitter) 
voorzitter@willem3.nl 
 
 
 
 
 
Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus (Amstel) 
Amsteldijk 130a 
1078 RT Amsterdam 
bestuur@nereus.nl 
 
 
 
 
Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll (Amstel) 
Jan Vroegopsingel 6 
1096 CN Amsterdam 
bestuur@skoll.nl 
 
 
 
Roeivereniging Pampus (Hoge vaart) 
Verlaatweg 7, 1358 AJ Almere 
Contactpersoon: Tom Knappers (voorzitter) 
info@rvpampus.nl 
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