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Verenigingsprotocol  

Opening ARZV Roei voor volwassenen in 1-persoonsboten 

 7 mei 2020 

 

1. Introductie 

Op basis van de besluiten van het Kabinet op 6 mei 2020 heeft ARZV Roei de overgang voorbereid 

van ‘Stadium 1’ (ruimte voor jeugd en junioren) naar het openen van de vereniging voor volwassenen 

in 1-persoonsboten: skiffs en C1’s. Deze mogelijkheid is toegestaan vanaf 11 mei 2020. In dit 

verenigingsprotocol is ons plan en de bijbehorende maatregelen daarvoor uitgeschreven.  

Het sportspecifiek protocol van roeibond KNRB vormt de basis voor dit verenigingsprotocol, samen 

met de algemene richtlijnen van het RIVM. Dit protocol borduurt voort op het verenigingsprotocol voor 

onze jeugd en junioren, wat op 30 april 2020 is goedgekeurd door de Gemeente Alkmaar. In 

samenspraak met het bestuur en onze webmaster is dit verenigingsprotocol opgesteld. Dit protocol is 

vastgesteld door het bestuur van ARZV Roei op 7 mei 2020.  

Ons protocol is als volgt opgebouwd: na het formuleren van een reeks algemene uitgangspunten 

volgen de maatregelen per onderdeel. Daar staan we stil bij hoe om te gaan met ons materiaal, hoe 

we de anderhalve meter afstand waarborgen en handhaven en welke hygiëne maatregelen er zijn. 

Ook gaan we in op de wijze waarop het plan wordt geëvalueerd en gecommuniceerd met onze leden. 

In de bijlage is een situatieplattegrond opgenomen, evenals overzicht van de bloktijden en het schema 

voor de toezichthouders.  

 

2. Uitgangspunten  

Hieronder een aantal algemene uitgangspunten voor dit verenigingsprotocol: 

• We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. 

• Alle leden zijn op de hoogte van het verenigingsprotocol en dragen gezamenlijk de 

verantwoording voor het naleven daarvan. 

• Er wordt alleen buiten gesport door roeiers die lid zijn van ARZV Roei.  

• Er wordt geroeid in 1-persoons boten (skiffs en C1’s). Een roeier die in een skiff wil roeien is in het 

bezit van een S4-permissie. Voor het roeien in een C1 heeft de roeier minimaal een S2-permissie.  

• Het terrein en de loodsen zijn alleen toegankelijk voor de roeiers. Familieleden en overige 

geïnteresseerden mogen het terrein niet betreden.  

• Kantine en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten worden alleen gebruikt bij nood. 

• Bij aankomst en voor vertrek desinfecteert iedereen zijn/haar handen met de daarvoor ter 

beschikking gestelde materialen. 

• Er wordt geen instructie gegeven, ook niet vanuit 1-persoons boten op het water. 

• Veiligheidsvoorzieningen zoals brandblusapparatuur en de EHBO-doos zijn vrij toegankelijk in de 

loodsen. 
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3. Handhaving 

a. Corona-coördinatoren 

• Voor de handhaving van de maatregelen zoals omschreven in dit verenigingsprotocol heeft ARZV 

Roei een corona-coördinator volwassenen aangewezen in de persoon van Frans Braak. Voor de 

jeugd en junioren is Bart Udo de corona-coördinator. Zij zorgen samen voor een verantwoorde en 

veilige omgeving voor de roeiers om te kunnen sporten. 

• De corona-coördinatoren zijn volledig op de hoogte van de richtlijnen van het RIVM en het 

verenigingsprotocol en staat in nauw contact met het bestuur van ARZV Roei. 

• De corona-coördinatoren hebben het mandaat om direct wijzigingen in de procedures en 

afspraken aan te brengen als in de praktijk blijkt dat de genomen maatregelen niet afdoende zijn. 

De corona-coördinatoren brengen het bestuur en de toezichthouders hiervan zo spoedig mogelijk 

op de hoogte. Het bestuur informeert vervolgens de roeiers over de aanpassingen.  

b. Toezichthouders 

• De corona-coördinatoren worden ondersteund door een groep toezichthouders. Dit zijn coaches 

en roeiers. De toezichthouders zijn volledig op de hoogte van de richtlijnen van het RIVM en het 

verenigingsprotocol en staat in nauw contact met het de corona-coördinatoren. 

• De toezichthouders zijn volgens een afgesproken rooster aanwezig (zie bijlage 3) op de 

momenten dat er geroeid wordt en houden toezicht:  

o op de looproutes.  

o op het desinfecteren van handen bij aankomst en vertrek.  

o bij het in- en uitbrengen van de boten. 

o bij het schoonmaken en desinfecteren van de boten. 

o bij het in- en uitstappen op het vlot. 

• De toezichthouders dragen gele veiligheidshesjes, waardoor ze duidelijk herkenbaar zijn voor de 

roeiers.  

• De toezichthouders zorgen voor het op peil houden van de voorraad handgel en desinfecterende 

doekjes. Zij zijn ook degenen die de desinfecterende middelen zo nodig bijvullen.  

c. Verantwoordelijkheid roeiers 

• De roeiers worden nadrukkelijk door het bestuur gevraagd om ook elkaar aan te spreken op de 

regels en de anderhalve meter afstand.  

• Een roeier die zich niet aan het verenigingsprotocol houdt en/of de aanwijzingen van de 

toezichthouder niet opvolgt, krijgt een waarschuwing van het bestuur. Wordt dit daarna nog een 

keer geconstateerd, dan wordt de roeier voor een periode van 2 maanden de toegang tot het 

terrein ontzegd.  

 

4. Hygiëne  

• Op het terrein zijn op drie schoonmaakstations aanwezig. De stations zijn voorzien van 

desinfecterende handgel (Alcohol Podior 80%), desinfecterende wegwerpdoekjes, verstuivers met 

desinfecterende gel en een emmer. De locaties zijn aangegeven op de situatieplattegrond in 

bijlage 1.  

• Roeiers desinfecteren hun handen voordat ze de boten en riemen pakken en vlak voor vertrek.  

• De contactoppervlaktes van de riemen en de boot (zoals de voetenborden, zitbankjes, dollen 

riggers en bootranden) worden na gebruik zorgvuldig schoon gemaakt met desinfecterende 

wegwerpdoekjes. Na het schoonmaken worden de doekjes in een emmer gegooid. Deze wordt bij 
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het afsluiten van het terrein geleegd door de toezichthouder in de grijze rolcontainer. Boten gaan 

gedesinfecteerd de loods in, klaar voor het volgende gebruik. 

• Er zijn een aantal skiffs met vaste schoenen. Bij het schoonmaken van de boot worden deze 

schoenen van binnen en buiten gereinigd met een verstuiver met daarin desinfecterende gel 

(Alcohol Podior 80%).   

• Douches mogen bij uitzondering worden gebruikt als iemand is omgeslagen met zijn/haar boot.  

• Douches en toiletten worden voor het hervatten van het roeien langdurig doorgespoeld om 

legionellabesmetting te voorkomen.  

 

5. Bloktijden 

• Het in en uitbrengen van de boten gebeurt in vastgestelde bloktijden. In het eerste blok van 20 

minuten hebben roeiers de gelegenheid om de boten in het water te leggen en weg te roeien. 

Vervolgens is er 80 minuten de tijd om op het water te zijn. Daarna is er 20 mintuten tijd om de 

boten uit het water te halen, te desinfecteren, op te ruimen en naar huis te gaan. In bijlage 2 is het 

volledige rooster hiervoor te vinden.   

• Per blok kunnen maximaal 6 roeiers het water op in een skiff of C1.  

• Roeiers kunnen in 2 groepen van 3 tegelijkertijd hun boot naar buiten brengen en bij terugkomst 

schoonmaken op het vlot. 

• De bloktijden voor volwassenen zijn op maandag t/m vrijdag in de ochtend en in de avond. In de 

middag roeien de jeugd en junioren. In het weekend roeien de jeugd en junioren in de ochtend en 

de volwassenen in de middag en avond.  

 

6. Reserveringssysteem 

• Er mag alleen geroeid worden als vooraf een boot is gereserveerd via ons afschrijfsysteem op 

roei.arzv.nl. De bloktijden zijn opgenomen in het inschrijfsysteem. Je kunt alleen binnen die tijden 

een boot afschrijven. Als voor een blok het maximum van 6 boten is bereikt, kun je geen boot 

meer afschrijven voor dat tijdstip.  

• Iedere roeier kan maximaal 1 skiff of C1 afschrijven per blok. Degene die de boot afschrijft is 

dezelfde persoon die in de boot gaat roeien. Boten afschrijven voor andere roeiers is niet 

toegestaan.  

• Om zo veel mogelijk leden de kans te geven om te roeien, mag ieder lid maximaal 2x per week 

een boot reserveren.  

 

7. Terrein, loodsen en vlot 

• De toezichthouder doet voor aanvang van de eerste bloktijd het toegangshek en de loodsen open 

en sluit deze aan het einde van de laatste bloktijd voor het desbetreffende dagdeel ook weer af.    

• De sloten van loods 1, 2 en 3 zijn alleen van binnen open te doen. Door deze te laten open door 

de toezichthouders, zijn zij daarmee de enigen die in het verenigingsgebouw komen. Zie 

situatieplattegrond in bijlage 1. 

• Er wordt maximaal 1 boot + riemen tegelijk vanuit de loods gehaald. Vanuit de loods lopen de 

roeiers in een rechte lijn naar het vlot.  

• De roeiers kleden zich thuis al om in sportkleding. Eventuele sportassen kunnen in loods 4 

worden neergezet.  

• Er zijn maximaal 2 roeiers tegelijk in een loods. Zij houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
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• In- en uitbrengen van de skiffs / C1’s gebeurt door 2 roeiers. Een skiff is ca. 8 meter lang. Bij het 

tillen van de deze boten staan de roeiers zo’n 4,5 meter van elkaar af.   

 

• Er liggen maximaal 3 boten tegelijk aan het vlot. 

 

8. Procedure en looproutes roeiers 

Hieronder staan de looproutes omschreven voor de roeiers. Met deze looproutes waarborgen we de 

anderhalve meter afstand. In bijlage 1 is een situatieschets (op schaal) opgenomen van het terrein, de 

botenloodsen en het verenigingsgebouw van ARZV Roei. 

a. Toezichthouder: bij aankomst 

De toezichthouder komt aan via de parkeerplaats en haalt het hek van het slot en zet 1 draaideur 

open. Doet de roldeur van loods 4 open. Desinfecteert handen, pakt de desinfectiematerialen en richt 

de 3 schoonmaakstations in. Vervolgens loopt de toezichthouder naar de entree aan de zijkant van 

het verenigingsgebouw en gaat via de hal naar de loodsen en doet loods 1, 2 en 3 open. De 

toezichthouder zet een set losse singels neer (gemarkeerd met C op de situatieplattegrond). Hiermee 

wordt een derde schoonmaakgebied gecreëerd. Toezichthouder neemt plaats op het grasveld 

(gemarkeerd met A op de situatieplattegrond).  

b. Roeiers: bij aankomst op terrein 

Roeiers komen binnen door het hek. Degene die op de fiets zijn, parkeren hun fiets in de 

fietsenrekken tegenover de zijgevel van de kantine. Er is genoeg ruimte om de fietsen 1,5 meter van 

elkaar te parkeren. De roeiers lopen naar het grasveld (gemarkeerd met A op de situatieplattegrond) 

en wachten daar totdat ze in groepen van 3 hun boten uit de loods mogen halen. In de tussentijd 

trekken ze eventuele warme (fiets)kleding uit en doen ze dat in een persoonlijke kledingtas.  

Op aangeven van de toezichthouder worden de riemen en boten gepakt. De genen die aan de beurt 

zijn om een boot te pakken, zetten eerst hun kledingtas in loods 4. Daarna desinfecteren zij hun 

handen bij een van de schoonmaakstations. Pakken vervolgens de riemen en de boot en lopen 

daarmee in een rechte lijn naar het vlot. Samen pakken ze de tweede boot en leggen die ook direct in 

het water. En zo ook een derde boot. Ze stappen in en roeien het water op, waarbij ze voldoende 

afstand houden van elkaar.  

c. Roeiers: terugkomst aan het vlot en vertrek 

De roeiers leggen maximaal met 3 boten tegelijk aan bij het vlot. Er wordt aangelegd op aangeven van 

de toezichthouder. De overige roeiers wachten op het water rondom het vlot tot ze mogen aanleggen. 

De boten worden in duo’s uit het water gehaald en op de schoonmaakplekken (B en C op de 

situatieplattegrond) gelegd om schoon te maken en te desinfecteren.  

Iedere roeier maakt zijn/haar eigen boot en riemen schoon en desinfecteert het materiaal daarna. 

Vervolgens desinfecteren de roeiers hun handen om daarna de schone, gedesinfecteerde boot en 

riemen in duo’s terug in de loods te leggen. Tot slot pakken zij hun tas uit loods 4 en vertrekken. 
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d. Toezichthouder: bij vertrek 

Als alle roeiers weg zijn, ruimt de toezichthouder de desinfecterende schoonmaakmiddelen op en 

leegt de emmers met de gebruikte wegwerpdoekjes in de grijze rolcontainer. Vervolgens sluit hij/zij 

alle loodsen en de entreedeur af, desinfecteert handen, verlaat het terrein en sluit het toegangshek af.  

 

9. Multifunctionele trainingsruimte 

De multifunctionele trainingsruimte boven loods 3 en de werkplaats blijft gesloten. Dat betekent dat er 

ook geen gebruik gemaakt kan worden van de ergometers. De trap die toegang geeft tot de 

trainingsruimte wordt gebarricadeerd.  

 

10. Periodieke evaluaties  

De eerste twee weken vanaf 11 mei worden intensief gemonitord. De toezichthouders delen dagelijks 

hun ervaringen met de corona-coördinatoren, die op hun beurt evalueren met de voorzitter. De 

voorzitter informeert de rest van het bestuur over de uitkomsten.  

Als het na 2 weken goed loopt, de roeiers gewend zijn aan de nieuwe werkelijkheid en er veilig 

geroeid kan worden, wordt de dagelijkse evaluatie vervangen voor een wekelijkse evaluatie op een 

vast moment in de week.  

Als na de eerste twee weken blijkt dat het nog niet soepel loopt, wordt er een evaluatie gehouden met 

het hele bestuur en de corona-coördinatoren. Er wordt een verbeterplan opgesteld, waarvan de 

uitvoering in de weken daarna dagelijks geëvalueerd wordt.  

Alle evaluaties vinden plaats via groepscalls of online vergaderingen via Zoom, Skype, etc.  

 

11. Vervoer naar de vereniging 

• De roeiers wordt gevraagd om bij voorkeur op de fiets te komen. Fietsen kunnen worden in de 

daarvoor bestemde fietsenrekken worden neergezet, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Als er met een auto gereisd wordt, wordt er door de roeiers ook op het parkeerterrein anderhalve 

meter afstand gehouden. Het parkeerterrein is daar groot genoeg voor.  

• De roeivereniging is slecht met het OV bereikbaar. Met het verder openstellen van de vereniging 

wordt daardoor geen extra beroep op het OV gedaan.  

 

12. Communicatie  

• Alle leden worden door het bestuur geïnformeerd over de maatregelen uit dit verenigingsprotocol. 

De leden kunnen het volledige protocol bekijken via de website roei.arzv.nl.  

• Het verenigingsprotocol wordt aan alle roeiers gemaild.  

• Op het entreehek en andere plekken op het terrein hangen posters met informatie over de regels 

die gehanteerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de posters die door roeibond KNRB 

ter beschikking zijn gesteld.  

• Eventuele aanpassingen op de maatregelen worden via de mail, de website en de Facebook-

pagina van ARZV roei gecommuniceerd met de roeiers.  
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13. Richtlijnen RIVM 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM:  

• Junioren en volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Roeiers, coaches en toezichthouders blijven thuis bij verkoudheid en/of koorts bij henzelf of hun 

huisgenoten. 

• Handen worden regelmatig gedesinfecteerd.  

• Geen handen schudden.  

• Hoesten en niesen in de binnenkant elleboog.  

• Papieren zakdoekjes gebruiken.  

 

14. Contactpersonen 

• Koen Elbers, voorzitter: 06-22597892, voorzitter-roei@arzv.nl  

• Bart Udo, corona-coördinator jeugd: 06-44614479, bart@udoboeder.nl 

• Frans Braak, corona-coordinator volwassenen: 0251-254553, frans.braak2@gmail.com  
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Bijlage 1: plattegrond ARZV Roei 
 

 
 

Legenda:  

 
Toegankelijk voor roeiers en toezichthouders A Wachtruimte 

 
Alleen toegankelijk voor toezichthouders B Schoonmaakgebieden met vaste schragen 

 

 
Afgesloten  C Schoonmaakgebied met losse singels 

 
  Locatie schoonmaakstations 

 

. 
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Bijlage 2: Bloktijden volwassenen 

 

Maandag t/m vrijdag   

Ochtend Avond 

Begin Eind Begin Eind 

08.00 - 08.20 9.40 - 10.00 18.00 - 18.20 19.40 - 20.00 

09.00 – 9.20   10.40 – 11.00  19.00 – 19.20  20.40 – 21.00 

10.00 – 10.20 11.40 - 12.00   

    

 

Zaterdag & zondag 

Middag Avond 

Begin Eind Begin Eind 

13.00 - 13.20 14.40 – 15.00 18.00 - 18.20 19.40 -  20.00 

14.00 – 14.20  15.40 – 16.00 19.00 – 19.20  20.40 – 21.00 

15.00 – 15.20  16.40 – 17.00   

 

Toelichting:  

Er wordt gewerkt met bloktijden van 20 minuten. De eerste bloktijd is de tijd waarin de roeiers 

aankomen op de verenging, hun boot en riemen pakken, de boot in het water leggen en wegvaren. Dit 

moet binnen 20 minuten gebeuren. In de tweede bloktijd omvat de tijd dat de roeiers aanleggen langs 

het vlot, de boot en riemen eruit halen, schoonmaken en binnen leggen en weer naar huis gaan. 
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Bijlage 3: Rooster toezichthouders 

 

Dagdeel Tijdstip Toezichthouder 

Maandagochtend 08.00 - 12.00  

Maandagavond 18.00 - 21.00  

Dinsdagochtend 08.00 - 12.00  

Dinsdagavond 18.00 - 21.00  

Woensdagochtend 08.00 - 12.00  

Woensdagavond 18.00 - 21.00  

Donderdagochtend 08.00 - 12.00  

Donderdagavond 18.00 - 21.00  

Vrijdagochtend 08.00 - 12.00  

Vrijdagavond 13.00 - 17.00  

Zaterdagmiddag 13.00 - 17.00  

Zaterdagavond 18.00 - 21.00  

Zondagmiddag 13.00 - 17.00  

Zondagavond  18.00 - 21.00  

 


