
Twentse Roeivereniging Tubantia 
 

Protocol roeihervatting na Corona-sluiting. 
 
 
Met ingang van 11 mei is buitensporten onder voorwaarden weer toegestaan. 
Hieronder de regels en voorwaarden waaronder er bij Tubantia weer geroeid kan worden. 
Dit protocol berust op de regels, adviezen en kaders zoals gesteld door de overheid, het RIVM, het 
NOC*NSF, de KNRB en de gemeente Hengelo, maar is toegespitst op de specifieke omstandigheden 
bij TRV Tubantia. 
Dit protocol vervangt het eerder gepubliceerde protocol voor roeihervatting door de jeugd. 
 
Binnen de bovengenoemde kaders is het  vanaf 11 mei a.s. toegestaan in de skiff (éénpersoonsboot) 
te roeien. Bovendien kunnen huisgenoten samen in een 2x of 2- roeien. 
 
Ook de skiff instructie kan onder onderstaande voorwaarden worden opgestart, zij het alleen voor 
degenen die S1 al hebben en instructie krijgen voor S2. 
Instructie wordt gegeven voor groepjes van max 4 roeiers, door 2 instructeurs vanaf het vlot 
 
 

1. De Basisregels 
 Houdt 1,5 m afstand 

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 
weer laten sporten en naar buiten 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet 
 

2. De regels op Tubantia 
 Verenigingsgebouw blijft dicht, behalve in geval van nood (toiletgebruik, EHBO). 

 Vermijdt onnodig heen en weer lopen. 

 Boten dienen tijdig  vanuit huis  gereserveerd te worden. 

 Er mogen elk kwartier 2 skiffs tegelijkertijd gereserveerd worden. (dit geldt niet voor de 
instructie) 

 De instructeurs zijn 10 min voor de start van de training aanwezig. Zij hebben sleutel van 
hek, clubgebouw en loods. Zij openen hek en loods. Zij houden 1,5 m afstand, ook van 
elkaar. 

 Roeiers komen zelfstandig en in roeikleding naar de vereniging of worden bij het hek 
afgezet. 

 Fietsen blijven buiten het hek. 

 Elke roeier heeft een tas met handdoek, droge kleren en een plastic zak mee. Deze wordt 
in de loods gezet.  



 Het vlot is in 4 sectoren verdeeld. Er mogen maximaal  2 boten aan het vlot liggen. Dit 
kan in aanpalende sectoren. 
Vermijdt heen en weer lopen in de lengterichting van het vlot. 

 Voor de loods zijn 2 “schoonmaakvakken” gecreëerd. Er mogen maximaal 2 boten voor 
de loods liggen. 

 In de loods zijn aanwezig : handenzeep, zeep voor een sopje voor het materiaal, 3 
emmers met spons, papieren handdoekjes vuilnisbak. 

 Na aankomst eerst handen wassen in de loods met water en zeep, gedurende minstens 
20 sec (roeiers én instructeurs). 

 Boot “meenemen” in het afschrijfsysteem My Fleet. 

 Schraag buiten zetten in een schoonmaakvak. 

 Emmer met een sopje en spons halverwege het vlot zetten. 

 Roeier brengt zijn eigen riemen naar het vlot en vervolgens met hulp van een instructeur 
of 2de roeier de boot. 

 In- en uitstappen zullen zonder hulp moeten kunnen gebeuren. 

 Instructie wordt gegeven vanaf het vlot. 

 Bij terugkomst worden eerst het voetenboord en het bankje met een sopje afgenomen. 
Hierna wordt eerst de boot door de betreffende roeier + instructeur of 2de roeier door de 
roeier naar een “schoonmaakvak” gebracht en vervolgens de riemen erbij gelegd. 

 Opnieuw 20 sec handen wassen met water en zeep. 

 Boot (incl. riggers en vooral overslagen) en riemen (inclusief en vooral de handles!) 
worden met een sopje schoongemaakt. Hierna wordt het materiaal naar binnen gebracht 
en ook de schraag met een sopje afgenomen. 

 Niet blijven voor een glas water of zelf meegenomen koffie, maar zsm naar huis. 

 Vertrek via grote hek. Op parkeerplaats zn wachten op ouders, met voldoende afstand. 

 De laatst vertrekkende roeier sluit loods en hekken af en maakt de handvaten, krukken 
schoon met een wegwerpsoplapje, dat hij/zij in een plastic zakje mee naar huis neemt 
om daar weg te gooien.  

 Mocht toiletbezoek noodzakelijk zijn, dienen hierna toiletbril, kraan en deurknoppen 
schoongemaakt en het gebouw direct na het toiletbezoek weer afgesloten. 

 Omslaan : natuurlijk kan en moet in dit geval het slachtoffer geholpen worden door de 
instructeurs of mederoeiers (handelen naar bevinden), die vervolgens boot en riemen 
verzorgen zoals hierboven.  Het “slachtoffer” moet zich  goed droog wrijven met de 
meegebrachte handdoek, droge kleren aan, natte kleren in een plastic zak en zsm naar 
huis. Als het even kan liever niet douchen op de vereniging. 

 

 De materiaalcommissie mag met max 4 (?) personen op 1,5 m onderlinge afstand in de 
werkplaats  onderhoud plegen. Voor hen gelden dezelfde regels als voor roeiers wat 
betreft in- en uitgang, gebruik TUB  (niet), kleedkamers (niet) en toilet (zm niet, anders 
schoonmaken). De laatst vertrekkende maakt deurklinken, hangslot etc schoon. 

                       
 

3.       Tot slot 
 Zowel instructeurs als roeiers dienen zich er van bewust te zijn, dat er een situatie kan 

ontstaan, waarin hulp geboden, dan wel ontvangen moet worden, zonder dat daarbij de 
1,5 m afstand in acht genomen kan  worden. Wie zich hierbij onveilig denkt te voelen, 
moet geen instructie geven of het water opgaan. 

 Mocht een instructeur of actieve roeier ziek worden, dient dat gemeld bij de Corona-
coördinator. Het bestuur zal vervolgens handelen volgens de richtlijnen van het 
NOC*NSF. 



 Natuurlijk blijven alle bestaande Tubantia regels met betrekking tot veiligheid, 
bevoegdheden etc. onverkort gelden. 

 *Tijdens instructietijden gaat instructie voor, zowel wat betreft bootgebruik als wat 
betreft gebruik van het vlot en “schoonmaakvakken”.  
 

 
De Corona-contactpersoon is :  S. Boomstra 
                                                        roeicommissaris@trvtubantia.nl 
 
Gezien het kleine aantal roeiers, waar het bij Tubantia om gaat, zal deze niet gedurende alle 
trainingstijden op het terrein zijn. 
 
Hengelo, 26 april 2020 
 
 
 
 
   
 
 
 



 
 

 


