
 
Draaiboek roeien op DDS na 28 april – junioren tm 18 jaar 
 

1. Doel van dit document 
Dit document is een verdere praktische uitwerking van het aan de Gemeente Delft voorgelegde en 
door hen goedgekeurde Plan van Aanpak, Plan van aanpak - Roeivereniging DDS v1.0.pdf, en is hier 
een bijlage van. 
 

2. Doelgroep 
1. De doelgroep zijn leden van Roeivereniging DDS, jongeren van 13 tm 18 jaar, zoals vastgelegd in 

het Plan van Aanpak; 
2. Uitgangspunt van het roeien is training en sport, niet instructie en leren roeien. Roeiers moeten 

gewend zijn om een training van minimaal 10km uit te voeren. Dit uitgangspunt hoeft niet strict 
gehanteerd te worden, maar als een roeier sporadisch roeit en maar kleine stukjes, vergt dit 
veel aanpassing van de begeleiding en andere roeier in het tweetal; 

3. Volgens ons Reglement van Orde mogen Jongeren vanaf 15 jaar met proef S2 of S3 (de hoogste 
proeven) en toestemming van hun ouders geheel zelfstandig het water op. Begeleiding of 
toezicht vanaf de kant is hierbij niet verplicht, maar wel gebruikelijk in de vorm van coaching; 

4. Roeiers van 13 en 14 jaar oud met proef S1 of S2 mogen niet zelfstandig varen, maar hebben 
wel voldoende roeivaardigheid om in een skiff te trainen en hebben ook altijd begeleiding; 

5. Tijdens deze Corona-crisis gaan onze junioren NIET zelfstandig het water op, ook al zijn ze 
daartoe volgens het RvO toe gerechtigd. De reden voor dit verbod is het borgen van veiligheid. 

 
3. Protocol voor veilig, hygienisch en op 1,5m afstand roeien 

Toegang tot faciliteiten 
1. Ons verenigingsgebouw blijft gesloten, ook kleedkamers en toiletten; 
2. Roeiers gaan thuis naar de WC, kleden zich daar om en douchen ook thuis; 
3. Roeiers komen zelfstandig naar DDS, ouders blijven thuis; 
4. Neem zo weinig mogelijk mee naar DDS. Spullen mogen niet in de kleedkamer of kluisjes gelegd 

worden, want het gebouw is dicht. Spullen moeten mee in de boot of in de loods blijven; 
5. Coaches/ roeiers stemmen af wie de botenloodsen open maakt en een sleutel beschikbaar is; 
6. Alle trainingen vinden onder begeleiding van volwassen coaches plaats die lid zijn van DDS, 

maar deze coaches en andere volwassenen komen niet op het terrein of in de botenloods. Zij 
wachten aan de overkant op DDS op de roeiers die het water op gaan; 

7. Alleen in noodgevallen mag 1 roeier voor toiletgebruik of mag een omgeslagen roeier gebruik 
maken van de douche. In dit laatste geval gaan wij ervan uit dat deze ook alleen naar binnen 
gaat. 

 
4. Hygiëne 

8. Er is geen wasbak aanwezig in de loods, alleen de bekende tuinslang. Roeiers gebruiken daarom 
van huis meegenomen reinigingsdoekjes om riemen en handen schoon te maken; 

9. Voor en na de training worden schoongemaakt: 
a. de handvatten van de riemen en overal waar deze worden aanraakt; 
b. het puntje van de boot en de boorden waaraan getild wordt; 
c. de handen. 

10. Iedere roeier krijgt zoveel mogelijk een specifieke boot toegewezen. Dit is vanwege de grootte 
van de groepen nu grotendeels mogelijk en het verkort de tijd dat de roeier aan het vlot ligt. De 
voetenborden hoeven niet versteld te worden. Als je toch moet stellen, doe dat dan liever op 
het water, zodat het vlot vrij is.  



 
5. Borgen afstand van 1,5m 

11. Trainingen worden uitgevoerd in groepen met maximaal 10 roeiers; 
12. Op de kant opereren roeiers in tweetallen. Zij houden altijd minimaal 1,5m afstand van elkaar 

en andere tweetallen. Ze helpen elkaar met het tillen van de skiffs; 
13. De roeiers van de groep bepalen een volgorde waarin zij het water op gaan en zorgen ervoor 

dat ze met tussenpozen van ca 10min op DDS aankomen. Bij het fietsenrek of het gras naast het 
vlot blijf je op afstand en wacht je op je beurt; 

14. Er is tegelijkertijd liefst 1 roeier, maar maximaal 1 tweetal in een loods aanwezig. De loods is te 
smal om elkaar te kunnen passeren; 

15. Pak eerst na elkaar je eigen riemen uit de loods, maak ze schoon en leg deze op het stuk vlot 
waar jouw skiff gaat liggen;  

16. Ga daarna na elkaar en met afstand (eerst de helper voor de punt) naar binnen, maak het stuk 
van de boot schoon waar jij deze gaat tillen en til de skiff naar buiten; 

17. Roeiers stappen in en zetten uit van het vlot. Eventueel stellen op het water; 
18. Als een tweetal op het water is, mag het volgende tweetal het vlot op om te gaan tillen. Als 

boten in verschillende loodsen liggen, mag je wel met 2 tweetallen skiffs uit je eigen loods 
halen; 

19. Bij terugkomst leg je aan, haalt riemen uit de boot en til je samen de skiffs naar binnen. Maak 
daarna je eigen riemen schoon en hang deze na elkaar weer in de loods.  

20. Blijf niet hangen, ga recht naar huis toe! Tussen de blokken met groepen roeiers wordt namelijk 
een tussenpoze van 30 minuten gehanteerd, zodat 2 groepen elkaar niet treffen bij vertrek en 
aankomst op DDS 

 
6. Veiligheid 

21. Trainingen worden alleen in de tijdsblokken gefaciliteerd dat coaches beschikbaar 
zijn, zelfstandig roeien is niet toegestaan; 

22. Door het afleggen van vaardigheidsproeven hebben roeiers aangetoond zelfstandig te kunnen 
roeien en op het water geen fysiek contact met anderen te hoeven hebben. Coaches fietsen 
mee voor de roeitechniek en veiligheid. Zo worden aanvaringen voorkomen; 

23. Indien een roeier toch mocht omslaan, heeft deze aangetoond met vaardigheids- en 
behendigheidsproeven zelf in de boot te kunnen klimmen en terug te kunnen roeien naar de 
vereniging met een andere roeier. Op DDS leggen zij samen de boten terug in de loods zoals 
hierboven beschreven. Hoe is de natte roeier eraan toe? Het water is ca 13 graden dus niet heel 
koud. De riemen moeten nog worden schoongemaakt, maar bij voorkeur gaat de omgeslagen 
roeier direct naar huis. De andere roeier maakt de riemen van beide boten dan schoon en gaat 
daarna ook naar huis. 

  



 
7. Tillen en vlotindeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DDS heeft 4 loodsen op de begane grond, 3 aan het vlot en een 4e die via een tunnel bereikbaar 

is; 
2. Per loods mag maar 1 tweetal bezig zijn. Voor boten in de nieuwe loods (4) wordt het vlot aan 

die kant van de toren gebruikt. Bij de toren is het vlot erg smal en kun je niet passeren; 
3. Als er roeiers bezig zijn met boten in de nieuwe loods (4), kan een ander tweetal skiffs uit de 

beuken halen. Er zijn dan 2 tweetallen aan het tillen, maar dat is voor ons het maximum zodat 
1,5m afstand kan worden gegarandeerd. Blijf aan jouw kant van de toren! 

 
8. Tot slot 

Afschrijven en reserveren van boten gebeurt thuis via het afschrijfsysteem. Schrijf af in het blok dat 
aan je groep is toegewezen en gebruik de boot die aan jou is toegewezen 
(zie: https://portal.rvdds.nl/Roeien/Toewijzingen). Op DDS op de deuren hangen posters en dit 
draaiboek! Volg deze aanwijzingen op. Als je vragen hebt, neem dan vanaf thuis contact op met de 
coach of direct met: 

Huub de Vaan, 06 4616 2812, com_wedstrijd@rvdds.nl 
 
 

Deze aanwijzingen zijn opgesteld zodat veilig sporten geborgd is. Het is belangrijk je aan de regels 
te houden, anders moeten we weer dicht. De Gemeente zal controleren en handhaven en bij 
overtreding, zal opgetreden worden en brengen we roeien voor anderen in gevaar! 
 
We zullen het roeien evalueren, dus geef je tips en opmerkingen vooral door. 
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