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Roeivereniging Breda  

Coronaprotocol 

 

Inleiding 

Op het moment van schrijven van dit document is RV Breda gesloten, er mag niet geroeid worden 

om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze premier Mark Rutte heeft in de 

persconferentie op 7 april 2020 Nederlanders geadviseerd over een intelligente weg terug uit de 

huidige intelligente lock down: “Het is belangrijk dat daar binnen alle bedrijven, scholen en andere 

sectoren over wordt nagedacht, zodat we klaar staan als het moment daar is om de eerste stappen te 

zetten”.  

Dit document geeft een visie op hoe de eerste stap terug naar normaal voor Roeivereniging Breda 

zou kunnen gaan. 

 

Wat staat de rijksoverheid nu al toe? 

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-per-onderwerp/sport is nu de volgende tekst te lezen over recreatievaart: 

 

Adviezen van de rijksoverheid  

Op de voornoemde website zijn corona gerelateerde sportadviezen te lezen, twee hiervan zijn op de 

roeisport van toepassing: 

 

Ik wil gaan zwemmen, surfen of varen met mijn bootje. Op welke manier kan dat veilig? 

Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand en laat de groep uit niet 

meer dan 2 personen bestaan. Ga alleen naar buiten als dat nodig is en ga zo veel mogelijk alleen op pad. Zoek geen 

risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en 

sporten in het water verantwoord. 

Wordt het virus doorgegeven als je van dezelfde sportmiddelen (rek, bank, boot, etc.) gebruikmaakt? 

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus 

maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de 

temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals 

plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt 

door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal 

virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te 

wassen met zeep. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een ontsmettingsmiddel.   

Kan het virus doorgegeven worden via zweet? 

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de 

lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet 

doorgegeven. 

Vertrouwelijk 

concept 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/sport
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Protocol 

Uitgangspunt van dit protocol is het advies van de Rijksoverheid. Voor RV Breda betekent dit dat 

recreatief roeien in uitsluitend éénpersoons boten mogelijk is. Roeien in meermansboten blijft 

verboden door de eis van 1,5 meter afstand houden. Ook evenementen zoals roeiwedstrijden, 

toertochten maar ook roei-instructie zijn nog niet mogelijk en dit protocol voorziet daar niet in. Ook 

verblijf in de gebouwen van RV Breda is nog niet mogelijk, anders dan voor het uitnemen en 

terugleggen van boten en riemen. Dit protocol staat alleen roeien toe, verder zijn geen andere 

activiteiten toegestaan.  

Dit protocol geldt voor alle leden van RV Breda en het is van groot belang dat iedereen dit protocol 

naleeft. Het protocol voorziet niet in de volledige heropening van de roeivereniging, daarvoor is het 

nu nog te vroeg, maar het zet wel de deur op een kier naar alleen roeien. 

 

Naast het protocol gelden de algemene voorschriften die voor iedereen gelden in deze tijd van het 

coronavirus: 

• Roeiers blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.  

• Roeiers blijven thuis als een van hun huisgenoten koorts heeft (totdat de huisgenoot 24 uur 

klachtenvrij is).  

• Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) 

is het belangrijk dat de betreffende persoon telefonisch contact opneemt met de huisarts. 

• Niet naar de roeivereniging gaan bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid. 

 
 

Gebruikers eenpersoons boten 

De roeibevoegdheden van de leden van RV Breda is als volgt: 

105 leden hebben het S1 of S2 roeidiploma, zij zijn bevoegd om in een C1 boot te roeien. 

282 leden hebben het S3 of S4 roeidiploma, zij zijn bevoegd om in een Skiff te roeien.  

Bron: BRS/Overzichten/Statistieken/Per lid. 

Met dit protocol kunnen in totaal 105 + 282 = 387 leden de mogelijkheid aangeboden worden om te 

gaan roeien in een eenpersoons boot. De doelgroep is dus bijna de gehele vereniging. 
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Vlootsamenstelling éénpersoons boten 

  8 verenigingsboten type C1 

  1 privéboot type C1 

27 verenigingsskiffs 

  4 verenigingsskiffs met TWC status 

30 privéskiffs  

Bron: BRS/Overzichten/Statistieken/Per roeiboot. 

In onze botenhuizen liggen in totaal 70 eenpersoons boten, maar om de 1,5 meter afstand op het 

vlot te kunnen garanderen is het raadzaam om in eerste instantie met maximaal 20 boten te 

beginnen en uitsluitend in de aangegeven bloktijden te gaan varen. Alle andere boten, gaan voor de 

duur van dit protocol uit de vaart en zijn via het BRS niet meer af te schrijven. 

 

Hoe gaat een roeidag bij RV Breda er uit zien? 

Roeien is wettelijk toegestaan en het is coronaveilig, maar alleen in skiffs en in C1 boten. Alle 

meermansboten blijven binnen vanwege de eis van 1,5 meter afstand. Coachbootjes met daarin 

meer dan één persoon blijven ook binnen om dezelfde reden. 

Op één dag kan met behulp van het hier volgend schema in totaal aan maximaal 160 leden een 

roeimoment van 60 minuten aangeboden worden. In één weekend kunnen 2 x 160 = 320 

roeimomenten aangeboden worden, daarmee wordt 320/387 = 82% van de roeibevoegde leden 

bediend worden.  

Er wordt in een beperkt aantal skiffs en C1 boten in blokken van 60 minuten geroeid. De normale 

afschrijfregels blijven geldig zodat iedereen eerlijk aan de beurt komt.  

Verder is er geen koffie, geen sociaal leven in de soos. De ergometers, kleedkamers, douches en 

toiletten kunnen niet gebruikt worden.  

Rond de botenhuizen loopt een lid rond die de rol van corona-ondersteuner vervult; voor een veilige 

beoefening van onze sport is het van belang dat je zijn of haar aanwijzingen opvolgt. 

Op de vereniging liggen bij de kranen wegwerp ontsmettingsdoekjes om contactoppervlakken 

schoon te maken: riemen, dollen, riggers en bootranden. Deze doekjes beschadigen het materiaal 

van de boten en riemen niet en ontsmetten goed. 

 

Online boot reserveringsysteem (BRS) 

Voor het slagen van de roeiactiviteiten van het hier voorgestelde schema is het van belang dat de 

roeitijden zorgvuldig worden gemanaged.  Ons online boot reserveringssysteem (BRS) is uitgerust 

met de functie: Bloktijden. Deze standaardfunctie is nu nog niet in gebruik bij RV Breda, maar het kan 

door de beheerder geactiveerd worden.  
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Per boot kan door de BRS beheerder een aantal bloktijden ingesteld worden, de leden kunnen voor 

zover hun roeibevoegdheid dat toelaat slechts één bloktijd reserveren, conform de huidige 

roeibevoegdheden van de leden. In het onderstaande voorbeeld zijn bloktijden van 60 minuten 

ingesteld, maar andere tijden zijn ook mogelijk, de tijden zijn instelbaar in stappen van 15 minuten, 

dus het bestuur kan ook kiezen voor blokken van bijvoorbeeld 45 of 75 minuten. Deze keuze kan per 

boot en per blok gemaakt worden. 

 

De 20 boten die hier met de letters A tot en met T zijn aangegeven zijn door het bestuur te kiezen uit 

de vloot van C1 boten en skiffs. 

 

De werkwijze voor alle leden van RV Breda worden hiermee als volgt 

1. Reserveer vooraf je roeimoment in het BRS, je mag dat samen met een roeimaatje plannen, er 

zijn maximaal vijf bootwissels tegelijk mogelijk.  

2. Privé skiffs: je schrijft een verenigingsskiff af en bij de opmerkingen zet je de naam van je eigen 

skiff. Zo houden we het aantal mensen en boten binnen de richtlijnen. 

3. Kom niet naar de roeivereniging om alleen maar te komen kijken of om een praatje te maken, 

dat brengt alleen maar risico mee van besmetting. De bar is gesloten.  

4. Kom in roeitenue, er is geen gelegenheid om je om te kleden, de kleedkamers zijn gesloten. 

5. Houd het hek van ons terrein zoveel mogelijk op slot, zo voorkomen we te veel aanwezigen. 

6. Check vooraf of er na jou een roeier jouw gereserveerde boot heeft afgeschreven, na afloop van 

je roeiuurtje draag je de boot aan hem of haar over. Is er geen roeier die jouw boot overneemt 

na je roei-uur, dan haal je de boot uit het water, maakt hem en ook de riemen schoon en leg je 

de boot en de riemen terug in het botenhuis. 

7. Je mag exact 60 minuten gaan roeien, als je precies op tijd weer terug bent, dan staat de 

volgende roeier klaar op het vlot. Is er geen roeier meer na je, dan is volgens het schema op dat 

moment een van de andere roeiers, die ook in jouw tijdblok heeft geroeid, aanwezig om je te 

helpen met het dragen van je boot. 
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8. Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om de boot over te dragen en deze op de contactpunten 

schoon te maken met de ontsmettingsdoekjes die je zelf hebt meegebracht, daarna komt de 

volgende boot aan het vlot voor de volgende bootwissel. 15 minuten is voldoende tijd, maar hou 

er rekening mee dat er niet meer dan die 15 minuten tot je beschikking staat. 

9. Draag een skiff zoals je geleerd hebt op de S3 cursus, zo hou je vanzelf voldoende afstand tot je 

helper. De C1 boten worden gedragen aan de spanten bij de boeg en bij de achtersteven, hierbij 

liggen de tilpunten nog verder uit elkaar dan bij een skiff. 

 
10. Houd bij de overdracht altijd minimaal 1,5 meter afstand van je opvolger. Het vlot en de 

botenhuizen zijn groot genoeg om ruim afstand te houden. Per vlot mogen er maximaal twee 

boten tegelijk liggen, leg altijd aan bij het vlot van waar je ook vertrokken bent. 

11. Gooi na geroeid te hebben je ontsmettingsdoekjes in de afvalbak in het botenhuis.  

12. Was na het roeien je handen grondig met water en zeep, dit kan bij de kraan in het botenhuis. 

Droog je handen met een papieren handdoekje en gooi dit meteen weg in de afvalbak. 

13. Na afloop van je roeiuurtje en nadat je de boot persoonlijk hebt overgedragen aan je opvolger of 

hebt schoongemaakt en teruggelegd in het botenhuis verlaat je meteen het terrein van de 

roeivereniging. Blijf niet napraten. 

14. Het soosgebouw is gesloten voor je eigen veiligheid; je mag niet de trap op naar boven, je mag 

niet naar de kleedkamers of de ergometerruimte en je kunt niet naar het toilet. Dus houd thuis 

een sanitaire stop voor je vertrekt naar de roeivereniging. 

 

Corona-ondersteuner 

• De vereniging stelt een aantal corona-ondersteuners aan, die een mooie bijdrage leveren voor de 

vereniging. De ondersteuner helpt jou als lid met je vragen, geeft advies over de aanlegplekken, 

de anderhalve meter en het schoonmaken. 

• De ondersteuner zorgt aanwezig te zijn voordat de eerste roeier begint met roeien en gaat pas 

weg als de laatste roeier het terrein van RV Breda heeft verlaten, hierbij richt de ondersteuner 

zich op de reserveringen in het BRS.  

• De ondersteuner is een lid van RV Breda, dit is een Clubwerktaak. Ondersteuners hebben 

maximaal 4 uur dienst en worden dan afgelost door de volgende ondersteuner.  

• De ondersteuner opent ’s morgens de roldeuren, zet bokjes buiten en controleert of bij iedere 

kraan ruim voldoende ontsmettingsdoekjes en papieren handdoekjes aanwezig zijn. 

• Aan het einde van de dag ruimt de ondersteuner samen met de laatste roeiers van die dag de 

bokjes en de tuinslangen op en sluit de botenhuizen. 

• De ondersteuner helpt niet bij het dragen van boten, om besmetting te voorkomen. Als er nog 

maar één roeier aanwezig is dan helpt de ondersteuner natuurlijk een handje met het tillen van 

de boot. 
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Vlottoewijzing 

Alle aangewezen boten voor dit protocol 

hebben een vast aangewezen plek aan het 

vlot waar deze in- en uit het water gaan. Zie 

de afbeelding hieronder. Boot A gaat vanaf 

het Henk van Heelvlot voor boot B in het 

water om te voorkomen dat dragers elkaar 

passeren binnen de 1,5 meter afstand. Bij het 

uit het water halen is de volgorde precies 

andersom. Het zelfde geldt voor de boten C 

en D vanaf het lange Terheijdense vlot. Het 

Bredase vlot is het kortste, dit wordt voor 

slechts één boot gebruikt, de roeier van boot 

E kan de roeier van boot D of C vragen om te 

helpen zijn boot te dragen. De procedure voor 

de andere 15 boten is dezelfde als hier 

beschreven. 

 

 

Berekening besmettingsvrije ruimte in m2 per persoon 

 Lengte 
meter 

Breedte 
meter 

Oppervlak 
m2 

Max aantal 
personen 

Vrije ruimte m2 
per persoon 

Type ruimte 

Henk van Heelloods 32 20 640 4 160 Loods met  
open roldeuren 

Loods onder de soos 20 20 400 4 100 Loods met  
open roldeuren 

Rapploods 22 6 132 2 64 Loods met  
open schuifdeuren 

Henk van Heelvlot 
 

22 2,5 55 4 14 Open lucht 

Terheijdense vlot 
 

32 2,5 80 4 20 Open lucht 

Bredase vlot 
 

18 2,5 45 2 22 Open lucht 

Vlothellingen 
 

8 2,5 20 1 20 Open lucht 

 

Ter vergelijking: in een supermarkt mag er binnen per 10 m2 één klant tegelijk aanwezig zijn. 

 

Botenstalling 

De meeste skiffs en alle C1 boten liggen nu in de Henk van Heelloods. De boten die vanaf het Bredase 

vlot en vanaf het vlot voor de soos te water worden gelaten dienen in dit plan in de Rapploods of in 

het botenhuis onder de soos gestald te worden, dit betekent dat er een aantal boten en riemen van 

ligplaats gewisseld moeten worden. 
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Sociale omgangsregels 
 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de  roeivereniging als 
op de roeivereniging zelf. 

• Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en mederoeiers. Stel vragen en meld problemen bij de 
ondersteuner of bij het bestuur. 

• Spreek elkaar aan op gevaar onderschattend, afwijkend gedrag. 
 
 
Toegangscontrole 
 
Om voorbijgangers en belangstellenden te informeren en om daarmee kritische vragen of 
opmerkingen  te voorkomen is het te adviseren om aan de buitenkant van het hek een 
informatiebord te plaatsen met de volgende tekst:  

 

Plan van aanpak 

1. Goedkeuring van dit protocol door bestuur van RV Breda 

2. Communicatie over de inhoud van dit protocol met de Gemeente Drimmelen, waar Terheijden  

deel van uitmaakt. Hierbij dient benadrukt te worden dat het niet gaat om een heropening van 

de roeivereniging, maar dat slechts op kleine schaal en onder zeer beperkende voorwaarden 

geroeid gaat worden conform de voorschriften van de Rijksoverheid. Veiligheid staat voorop. 

3. Inkoop van voldoende ontsmettingsdoekjes en papieren handdoekjes. 

4. Selecteren van skiffs en C1 boten voor dit protocol. 

5. Aanpassen van instellingen in het BRS in verband met bootselectie en bloktijden. 

6. Verhuizen van enkele boten naar een andere ligplaats binnen de botenhuizen van de vereniging. 

7. Afsluiten van de trap naar de soos, zodat niemand naar boven kan gaan. 

8. Communicatie naar de leden via mail, website en facebook. 

9. Werven corona-ondersteuners, Clubwerktaak. 

10. Start beperkt roeien in C1 boten en Skiffs. 

 

 

Waarom is roeien met dit protocol coronaveilig? 

 

Als het roeien beperkt wordt zoals beschreven in dit protocol, dan is er geen oppervlaktecontact wat 

roeiers kan besmetten. Geen enkele roeier hoeft ergometers, deurkrukken, trapleuningen of 

lichtknopjes aan te raken. Het protocol voorziet er in dat de ondersteuner een aantal deuren van de 

botenhuizen opent/sluit, hiervoor heeft hij of zij handschoenen aan. 

Roeivereniging Breda  

Gedurende de geldende overheidsmaatregelen omtrent het 

corona-virus hebben alleen leden met een reservering (BRS) toegang.  

Per vlot mogen maximaal twee roeiers tegelijk, ieder een 

éénpersoons boot te water laten onder strikte beperking van ons 

coronaprotocol en onder toezicht van onze corona-ondersteuner. 

ALLE VERENIGINGSFACILITEITEN ZIJN GESLOTEN. 
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We beschikken over grote gebouwen en ruime buitenterreinen en het aantal aanwezige personen 

wordt op het piekmoment absoluut beperkt tot maximaal 11 (vijf komende roeiers, vijf gaande 

roeiers en een ondersteuner). Hierdoor is het overal goed mogelijk om meer afstand te houden dan 

de 1,5 meter. 

Er is tijdens het roeien altijd een coronaondersteuner aanwezig die de taak heeft om op naleving van 

dit protocol toe te zien. 

 

Waarom is het goed voor RV Breda goed om nu al te starten met roeien? 

 

De premier heeft iedereen gevraagd om na te denken over hoe de anderhalfmetermaatschappij er 

uit gaat zien. Tegelijk geeft de Rijksoverheid op haar website aan dat varen in je eentje in een boot 

nu al kan.  Voor het ledenbehoud en daarmee voor het voortbestaan van RV Breda is het wenselijk 

om het roeien, zij het in deze zeer beperkte vorm tot te staan. 

 

  
Conclusie en aanbeveling 

Met dit protocol wordt het mogelijk om op zeer beperkte schaal weer met roeien te beginnen. Door 

weer met roeien te beginnen wordt gezorgd voor ledenbehoud en daarmee voor het voortbestaan 

van de vereniging. 

Dit protocol is zo opgezet dat maximale veiligheid om besmetting met het coronavirus te 

voorkomen, is gegarandeerd. Benadrukt moet worden dat dit plan niet voorziet in een heropening 

van alle faciliteiten van RV Breda, het is slechts een plan een klein stapje vooruit, zoals Mark Rutte 

ons heeft gevraagd. Bijzonder is dat dit protocol wettelijk gezien nu al ingevoerd kan worden en dus 

niet hoeft te wachten tot de premier aangeeft dat de beschermende restricties worden versoepeld. 

Roeien in je eentje in een skiff of in een C1 boot is veiliger dan boodschappen doen in de supermarkt 

of een wandeling in het bos. 

Allemaal veel plezier met roeien, maar doe voorzichtig en blijf gezond! 

 

Dit document is geschreven door Wouter van Hengel, 16 april 2020 

Materiaaladvies is ingewonnen bij Johan Bielderman, materiaalcommissaris 

Technisch advies over het BRS is ingewonnen bij Marcel Gerrits, My-Fleet v.o.f. 

Hygiëne- en medisch advies is ingewonnen bij Toska Horsthuis, ondersteuner huisartsenpraktijk 

Prinsenbosch. 
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Informatiebronnen op Internet: 

 

Communicatiemiddelen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/communicatiemiddelen-

nederlands 

 

Corona uitleg voor jong volwassenen: 

https://corona.steffie.nl/nl/ 

 

RIVM en de Rijksoverheid voor de meest actuele stand van zaken: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/sport 

 

Propaganda:  

https://youtu.be/DUn1MnbLQd0 

 

Hesjes voor de corona ondersteuners: 

https://www.bliksem8491.nl/a-59413472/outfit/veiligheidshesje-corona-virus/#description 

 

Kan het coronavirus op oppervlakken zitten? 

https://youtu.be/H-xdN_vpjIo 
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