
 
 

Vanaf 19 november geldt STADIUM 2, met een versoepeling van de 
maatregelen; groepsgrootte naar 4 personen. 
 
Het kabinet heeft op 13 oktober strengere maatregelen genomen die vanaf 14 oktober 22:00 uur van 
kracht zijn. Door deze strengere maatregelen gaan we met de roeisport in de basis terug naar 
STADIUM 2. Op 3 november kondigde het kabinet een aanscherping van de maatregelen aan per 4 
november 22:00 uur voor een periode van twee weken. Op de persconferentie van 18 november 
heeft de overheid versoepelingen aangekondigd. Voor de roeisport betekent dit dat de 
groepsgrootte bij trainingen per 19 november 0:00 weer naar vier is gewijzigd. Een afwijking ten 
opzichte van 11 mei is de leeftijdsgrens. Roeien in een meerpersoonsboot is toegestaan tot en met 
17 jaar en voor roeiers vanaf de 18 jaar die uit één (1) huishouden komen met een maximum van vier 
(4) personen. Voor sportaanbieders zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden, waaronder 
het maken van afspraken met de gemeente waar de sportaanbieder is gevestigd. De KNRB benadrukt 
dat de het cruciaal is om anderhalve meter afstand te anderen te houden en de basisregels te blijven 
volgen.  

Zoals aangegeven gaan we in de basis terug naar STADIUM 2. De regels die in dit stadium gelden zijn 
als volgt: 
- Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met zeventien (17) jaar mogen roeien in alle boottypen. 
- Roeiers vanaf achttien (18) jaar mogen alleen roeien in éénpersoonsboten, tenzij de roeiers 

(inclusief stuur) uit één (1) huishouden komen met een maximum van vier (4) personen.*  
- Sportkantine is gesloten. 
- Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 

 
*Roeien in meermansboten met een reguliere bezetting vanaf achttien (18) jaar is niet toegestaan. 
De KNRB geeft geen advies ten aanzien van niet-reguliere bezetting van meermansboten. Wij willen 
voorkomen dat roeiverenigingen de randen van de mogelijkheden op gaan zoeken omdat we nu 
vooral blij moeten zijn met de mogelijkheden die ons wel worden geboden. Dit betekent dat we met 
elkaar de anderhalve (1.5) meter vasthouden en er verstandig mee om moeten gaan en dat we met 
de berichtgeving ook een beroep doen op de roeigemeenschap om er verstandig mee om gaan binnen 
de gestelde regels en richtlijnen. 
 
In het sportprotocol van het NOC*NSF zijn bovenstaande onderdelen ook toegevoegd. Het protocol 
kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is. 
 
23 november 2020 heeft het NOC*NSF haar sportprotocol aangepast. De volgende ‘bullet’ is 
toegevoegd op pagina 7 bij ‘Uitzonderingen':  
 
-Naast de regels en duidelijkheden in dit protocol blijven er altijd grijze gebieden. Met gezond 
verstand geredeneerd kunnen bepaalde sporten wel worden beoefend ondanks het feit dat ze lijken te 
botsen met een regel. Ga dan in dat geval in overleg met de betrokken gemeente(n) en bespreek of er 
ruimte kan worden gegeven aan de situatie. In gezamenlijk overleg kan er binnen het algemene 
sportprotocol en in afstemming en overeenstemming met de lokale veiligheidsregio gesport worden. 
Indien een sportclub de maatregelen goed implementeert en er goed op toeziet dat het wordt 
nageleefd dan zal sporten en bewegen vooral bijdragen aan het gezond houden en maken van 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Nederland. 
 
Het NOC*NSF heeft bovenstaande toegelicht en ziet ruimte voor roeiverenigingen om in gesprek te 
gaan met de veiligheidsregio. De onderlinge afstand van de roeiplekken en de locatie van de 
sportbeoefening (buiten) zijn belangrijke punten die als argument gebruikt kunnen worden in dit 
gesprek.  
 
De KNRB ziet enerzijds het belang van het naleven van de regels; het heeft er voor gezorgd dat er op 
verschillende verenigingen er een veiligere situatie is ontstaan (minder samenkomsten van roeiers).  
Anderzijds horen we ook veel zorgen met betrekking tot de naderende koude periode waarin het 
roeien in eenpersoonsboten bij veel verenigingen niet meer mogelijk is. Ook is het roeien in 
eenpersoonboten voor studentenselecties een grote opgave (qua organisatie en motivatie). Er zijn 
veel verenigingen die met een goed werkend protocol de situatie op hun vereniging kunnen 
beheersen. Het roeien in een C2x+, C4+ (met slagplek vrij), 2- of 4- zou uitkomst kunnen bieden. Een 
goede implementatie van extra maatregelen en naleving hiervan kan ruimte geven aan de 
roeimogelijkheden.  
 
We vragen roeiverenigingen om te allen tijde voorzichtig te blijven en ook niet randen van de 
mogelijkheden (ten koste van de gezondheid) op te zoeken. Bovenstaande is echter wel een opening 
om het gesprek met eigen leden en de lokale overheden aan te gaan, bij een reeds goed 
functionerend protocol.  
 
Algemeen 
Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke lockdown' 
aangekondigd om de sociale contacten en de reisbeperkingen te beperken. Op 3 november heeft het 
kabinet een aanscherping van de maatregelen aangekondigd per 4 november 22:00 uur voor een 
periode van twee weken.  Op de persconferentie van 18 november heeft de overheid versoepelingen 
aangekondigd. Voor de roeisport betekent dit dat de groepsgrootte bij trainingen per 19 november 
0:00 weer naar vier is gewijzigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien (18) jaar 
alleen mag sporten op anderhalve (1,5) meter afstand en alleen individueel of in teamverband met 
niet meer dan vier (4) personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
 
Voor de topsport en de jeugd tot en met zeventien (17) jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot en 
met zeventien (17) jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve (1,5) meter 
afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil. Topsporters mogen blijven sporten op 
aangewezen topsportlocaties.  
 
De nieuwe maatregelen gelden vanaf donderdag 19 november 0:00 uur.  
 
Per 29 september had het kabinet al besloten dat er geen publiek meer welkom is bij 
sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en sloot het de sportkantines. 
 
Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot 
de deelnemers van achttien (18) jaar en ouder anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de 
hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de 
richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief 
op het coronavirus is getest. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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Om deze maatregelen door te voeren in de sport maken we gebruik van handvatten die door 
NOC*NSF en de sportbonden worden aangereikt en de afspraken die sportaanbieders uiteindelijk 
met de gemeenten maken. We noemen deze handvatten en afspraken voor het gemak protocollen: 
- Sectorspecifiek protocol – te realiseren door NOC*NSF 
- Sportspecifiek protocol – te realiseren door Sportbonden, in deze KNRB  
- Sportaanbieders protocol – te realiseren door roeiaanbieders én KNRB v.w.b. het 

Toproeien 
 
Roeien in meerpersoonsboten en trainen in binnen accommodaties.  
 
Voor roeiers van achttien (18) jaar of ouder is het niet toegestaan om te roeien in 
meerpersoonsboten, tenzij je met iemand uit één huishouden in een boot stapt met een maximum 
van vier (4) personen. De KNRB geeft geen advies ten aanzien van niet-reguliere bezetting van 
meermansboten. Wij willen voorkomen dat roeiverenigingen de randen van de mogelijkheden op 
gaan zoeken omdat we nu vooral blij moeten zijn met de mogelijkheden die ons wel worden 
geboden. Dit betekent dat we met elkaar de anderhalve (1.5) meter vasthouden en er verstandig 
mee om moeten gaan en dat we met de berichtgeving ook een beroep doen op de roeigemeenschap 
om er verstandig mee om gaan binnen de gestelde regels en richtlijnen. 
 
Trainen in binnen accommodaties is toegestaan met een maximum van dertig (30) per zelfstandige 
ruimte en met anderhalve meter (1,5) afstand. Het is van belang te benadrukken dat voorafgaand, 
tijdens en na de roei-activiteit de anderhalve meter (1,5) regel leidend is.  
 
Goedkeuringsproces 
 
Het sportaanbieders protocol, dat wil zeggen: De afspraken en uitwerking die de roeiverenigingen 
maken voor het roeien op de roeivereniging dienen te allen tijde worden afgestemd met de 
gemeente waarbij het ‘sportaanbieders protocol’ voor goedkeuring dient te worden van de 
gemeente. We noemen dat het verenigingsprotocol. Let op: De gepubliceerde noodverordening van 
de veiligheidsregio’s is leidend voor de uitwerking hiervan, en besluitvorming omtrent de 
maatregelen. Het sectorspecifieke protocol van NOC*NSF en het sportspecifieke protocol van de 
KNRB bieden handvatten voor de afspraken tussen de roeivereniging en gemeente. Deze protocollen 
van NOC*NSF en de KNRB bevatten geen voorschriften. De uiteindelijke afspraken tussen 
roeivereniging en gemeente bevatten wel voorschriften. 
 
Het verenigingsprotocol wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur van de roeivereniging en 
dient te worden goedgekeurd door de gemeente. De KNRB adviseert om bij opstellen van het 
verenigingsprotocol rekening houden met de kaders die vanuit NOC*NSF zijn gesteld, te weten: 
- bijlage 1 “sport specifiek protocol voor de roeisport: verantwoord sporten”  
- bijlage 2 “checklist sectorprotocollen” 
 
Deze twee protocollen zijn op basis van de aangekondigde maatregelen op dinsdag 13 oktober ge-
update en hier te vinden.  
 
De verenigingen worden verzocht om de KNRB op de hoogte te stellen over de inhoud van hun 
verenigingsprotocollen zodat ook andere roeiverenigingen hier hun voordeel mee kunnen doen. 
 
Dit sportspecifieke protocol is vastgesteld door het KNRB-bestuur. Dit sportspecifieke protocol lijkt 
geen officiële goedkeuring te behoeven van het NOC*NSF. Het NOC*NSF bedient de sportbonden in 
hoofdlijnen op protocollen. Daarom benadrukken wij het contact en de afspraken van de 

https://www.veiligheidsberaad.nl/covid-19/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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verenigingen met de veiligheidsregio’s en/of gemeenten. Op aanwijzingen van de overheid en 
NOC*NSF worden mogelijk wijzingen in dit protocol doorgevoerd en duidelijk vermeld in publicaties 
op de KNRB-website.  
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2. SPORTSPECIFIEK PROTOCOL 
Handvatten voor gefaseerd openstellen van de KNRB- roeiverenigingen  
 
Doel van dit sportspecifieke protocol 
 
Het doel van dit protocol is om roeiverenigingen in staat te stellen hun activiteiten op een 
verantwoorde manier en volgens de maatregelen vanuit het kabinet in te richten. De verschillende 
onderwerpen die hieronder zijn beschreven kunnen praktisch toepasbaar worden gemaakt door en 
voor de verenigingen in een eigen verenigingsprotocol. Hierbij dient rekening te worden gehouden 
met twee zaken:  
 
1) Het borgen van anderhalve meter (1,5) afstand tussen aanwezige personen op de vereniging 

voor, tijdens en na de sportactiviteit.   
2) Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM-maatregelen. 
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Diverse stadia van ontsluiting 
 
STADIUM 1:  
 
STADIUM 1 (vanaf 29 april voor specifieke doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten. 
- Verenigingsgebouw is gesloten. 
- Kleedkamers zijn gesloten. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 
 
We zaten in STADIUM 2:  
 
STADIUM 2 (vanaf 11 mei voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met 12 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Roeiers vanaf 12 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten. 
- Verenigingsgebouw is gesloten. 
- Kleedkamers zijn gesloten. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 
 
We zaten in STADIUM 3:  
 
STADIUM 3 (vanaf 1 juni voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Verenigingsgebouw is gesloten. 
- Kleedkamers zijn gesloten. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 
 
We zaten in STADIUM 4:  
 
STADIUM 4 (vanaf 15 juni voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Verenigingsgebouw is gesloten. 
- Kleedkamers en douches zijn geopend. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 
- Het verzoek van verschillende verenigingen is om expliciet te vermelden dat in dit stadium (4) 

roeien in meerpersoonsboten toegestaan is als de onderlinge afstand tussen de roeiplekken 
groter is dan anderhalve (1,5) meter. Denk hierbij aan C3x met plek 2 open, of C4* met plek 2 en 
boegplek open. 
 

We zaten in STADIUM 5:  
 
STADIUM 5 (vanaf 1 juli voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers van alle leeftijden mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Verenigingsgebouw is geopend. 
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- Kleedkamers en douches zijn geopend. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk 
Wedstrijden, competities en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 
Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, zomerkampen 
en evenementen mogen worden gehouden. 
 
We zitten nu in STADIUM 6:  
 
STADIUM 6 (vanaf 1 juli voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de gemeente) 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers van alle leeftijden mogen roeien in meerpersoonsboten. 
- Sportkantines zijn gesloten, verenigingsgebouw kan geopend worden onder voorwaarden. 
- Kleedkamers en douches zijn geopend. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk 
- Wedstrijden, competities en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag geen publiek aanwezig 

zijn. Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, 
zomerkampen en evenementen mogen worden gehouden. 

 
We zijn nu in de basis weer terug naar STADIUM 2. Een afwijking ten opzichte van 11 mei is de 
leeftijdsgrens. Roeien in een meerpersoonsboot is toegestaan tot en met 17 jaar. 
 
STADIUM 2 (vanaf 19 november 0:00 uur voor alle doelgroepen op basis van afspraken met de 
gemeente) 
- Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan 
- Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 
- Roeiers tot en met zeventien (17) jaar mogen roeien in alle boottypen. 
- Roeiers vanaf achttien (18) jaar mogen alleen roeien in éénpersoonsboten, tenzij de roeiers 

(inclusief stuur) uit één (1) huishouden komen met een maximum van vier (4) personen*. 
- Sportkantine is gesloten. 
- Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
- Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 
 
*Roeien in meermansboten met een reguliere bezetting bezetting vanaf achttien (18) jaar is niet 
toegestaan. De KNRB geeft geen advies ten aanzien van niet-reguliere bezetting van meermansboten. 
Wij willen voorkomen dat roeiverenigingen de randen van de mogelijkheden op gaan zoeken omdat 
we nu vooral blij moeten zijn met de mogelijkheden die ons wel worden geboden. Dit betekent dat we 
met elkaar de anderhalve (1.5) meter vasthouden en er verstandig mee om moeten gaan en dat we 
met de berichtgeving ook een beroep doen op de roeigemeenschap om er verstandig mee om gaan 
binnen de gestelde regels en richtlijnen. 
 
De gemaakte afspraken met de gemeente worden op een openbaar gedeelte van de website van de 
vereniging gepubliceerd. De KNRB ontsluit deze informatie op haar eigen website, zodat deze 
informatie beschikbaar is voor alle lidverenigingen. 
 
Er zijn verschillende gebieden waar rekening gehouden dient te worden met tegengaan van de 
verspreiding van het virus door anderhalve (1,5) meter afstand te houden en het naleven van de 
hygiënemaatregelen. De handvatten voor het handhaven van de anderhalve (1,5) meter afstand 
gelden alleen voor de roeiers achttien (18) jaar en ouder. Bij elk gebied worden er verschillende 
middelen/handvatten geboden die kunnen bijdragen aan het zorgvuldig naleven van de maatregelen. 

https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/veel-gestelde-vragen-rondom-het-coronavirus/
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Er komt een in stadium 2 een grote druk op de verschillende onderdelen. Geadviseerd wordt om 
deze allemaal terug te laten komen in het verenigingsprotocol. 

a. Terrein, 
b. Sportkantine,  
c. Loodsen, 
d. Vlotten,  
e. Ergometerruimte en krachtruimte,  
f. Begeleiders en veiligheid 
g. Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten,  
h. Hygiëne,  
i. Handhaving en Evaluatie,  
j. Vervoer naar de vereniging,  
k. Communicatie 
l. Richtlijnen RIVM 
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A)  Terrein  
 
- Bepaal de capaciteit van (onderdelen van) het terrein. Met welk aantal mensen kan een 

onderlinge afstand van anderhalve (1,5) meter in acht worden gehouden. Ga daarbij na waar 
een grote concentratie van mensen zich zal begeven (vlotten en loodsen). 

- Bepaal een quotum voor het aantal roeiers op het terrein (bijvoorbeeld 1 per 15 m2) en zoek 
een middel om dit te handhaven (bijvoorbeeld middels het winkelmandjesprincipe in 
winkels, looplijnen op de vloer, bordjes, tape op de vloer, een coördinator die wijst op de 1,5 
meter-regels). 

- Zorg voor een informatieblad bij de ingang van de vereniging / het verenigingsterrein en bij 
iedere loods opening waarin het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en de 
RIVM-maatregelen duidelijk wordt aangeven. 

- Maak, waar nodig, een looproute zichtbaar door middel van borden (met pijlen) en/of 
markeer deze met afplaktape op de grond, waarbij de anderhalve (1,5) meter afstand tussen 
de roeiers in acht wordt genomen. 

- Sluit gezondheidsklachten van leden uit, vóór betreding van het terrein. Maak gebruik van 
een vaste vragenlijst: bijvoorbeeld de vragenlijst Gezondheidscheck van het RIVM.  

- Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van leden in goede 
banen te leiden. 

 
B)  Sportkantine  
 
- De sportkantine is gesloten. 
- Organiseer vergaderactiviteiten online. 
 

 
C)  Loodsen 
 
- Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de loodsen. 
- Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het 

water gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers (bijvoorbeeld: boot loods 1 
 vlot A, boot loods 2  vlot B) en hang deze duidelijk in het zicht. Maak, waar nodig, 
gebruik van een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’-vlot.  

- Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en 
begeleiders. 

- Maak, waar nodig, een looproute voor in de loodsen zichtbaar door van middel borden (met 
pijlen) en/of afplaktape op de grond, waarbij de anderhalve (1,5) meter afstand tussen de 
roeiers in acht wordt genomen. 

- Om de anderhalve (1,5) meter afstand te garanderen is er per botengang in de loods 
maximaal één (1) roeiteam en één (1) coach (of instructeur/begeleider/andere roeier 
aanwezig). 

- Als de loodsen alleen bereikbaar zijn via het verenigingsgebouw: Maak een looproute voor in 
het verenigingsgebouw door middel van borden (met pijlen) en/of afplaktape op de grond, 
waarbij de anderhalve (1,5) meter afstand tussen de roeiers in acht wordt genomen. 

- Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van leden in goede 
banen te leiden. 
 

  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
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D) Vlotten 
 
- Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de boot (bij meerdere loodsen) veilig op het 

water gelegd kan worden zonder ontmoeting met andere roeiers. (boot loods 1  vlot A, 
boot loods 2  vlot B). Maak, waar nodig, gebruik van een ‘vertrek’-vlot en een ‘aankomst’-
vlot. 

- Markeer deze plekken van vertrek en aankomst duidelijk zichtbaar voor de roeiers en 
begeleiders. 

- Bij het in het water leggen van de boot en het uit het water halen van de boot dient 
anderhalve (1,5) meter afstand gehouden te worden.  

- Zorg voor een veilige plek om de boot en de riemen schoon te maken en laat deze duidelijk 
zien op de plattegrond en markeringen op het loodsenterrein en/of terrein van de 
vereniging. 

- Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van leden in goede 
banen te leiden. 

 
 
E) Ergometerruimte en Krachtruimte. (In stadium 2  is de belasting op deze ruimtes erg groot. 
Extra aandacht voor dit onderdeel is van essentieel belang) 
Dit zijn binnensportfaciliteiten en in stadium 2 weer toegankelijk voor sporters. Hierbij geldt dat 
Trainen in binnen accommodaties is toegestaan met een maximum van dertig (30) per zelfstandige 
ruimte en met anderhalve meter (1,5) afstand. Het is van belang te benadrukken dat voorafgaand, 
tijdens en na de roei-activiteit de anderhalve meter (1,5) regel leidend is. De volgende handvatten 
bieden houvast: 
 
- In deze ruimtes geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief 

coach/instructeur). 
- De groepjes dienen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met een duidelijke 

afbakening tussen de groepen; de groepjes mengen niet. 
- Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de ergometerruimte en bij de 

ergometers. 
- Laat de roeiers voor en na het gebruik hun handen en de ergometer reinigen 
- Stel een (visueel) plan / plattegrond op hoe de positionering is van de roeiers (en eventuele 

begeleiders) in de ergometerruimte. 
- Bepaal een quotum voor het aantal leden in de ruimte (bijvoorbeeld 1 per 10 m2) en zoek 

een middel om dit te handhaven (bijvoorbeeld middels het winkelmandjesprincipe in 
winkels, looplijnen op de vloer, bordjes, tape op de vloer, armbandjes) 

- Hoewel de onderlinge afstand tijdens de activiteiten geen anderhalve (1,5) meter hoeft te 
zijn, benadrukken we het belang van onderlinge afstand, waar dat mogelijk is. 

- Markeer de looproute en de positie van de bruikbare ergometers in de ergometerruimte. 
- Bepaal een quotum voor het aantal roeiers in de ergometerruimte. 
- Zorg voor een goed ventilatiesysteem (geen récirculatie). 
- Maak waar mogelijk gebruik van een coördinator om de bewegingen van leden in goede 

banen te leiden. 
 
F) Begeleiders en veiligheid 
 
- Beperk het aantal begeleiders op het terrein en in de loodsen. Denk na over mogelijkheden 

om de begeleiding zoveel mogelijk buiten de verenigingsgebouwen te doen. Denk aan een 
vaste groep vrijwilligers die helpt bij het naar binnen en buiten brengen van de boten. 
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- Maak afspraken over het sturen van boten, zoals het dragen van een mondkapje of 
spatscherm door de stuurman/vrouw.  

- Zorg voor de toegankelijkheid van de veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, AED, 
brandblusser, thermodekens, maar ook de warme douche voor iemand die omslaat. 

- Vermijd geforceerd stemgebruik; gebruik versterking bij coaching en instructie. 
 
G)  Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit 
 
- Voor het reguleren van de roeiende leden, zorgt het verenigingsbestuur voor een 

afschrijfmechanisme op afstand waarbij de leden online boten kunnen reserveren voor een 
roei-afspraak, waarbij ‘time-slots’ gegarandeerd worden. Hierbij valt te denken aan online 
afschrijfboeken, online agenda’s/documenten, e-mail of WhatsApp, waarbij roeiers op 
afstand duidelijke afspraken met betrekking tot het roeien kunnen maken. Let op dat de kans 
op overlap, ontmoetingen tussen roeiers geminimaliseerd wordt. Hierbij werken time-slots, 
met verschillende vertrek- en aankomsttijden goed. (bijvoorbeeld: Loods 1 vertrek roeier 1 
om 9:00, aankomst 10:30, vertrek roeier 2 10:00, aankomst om 11:30 // Loods 2 vertrek 
roeier 2 om 9:15, aankomst 10:45, vertrek roeier 4 10:15, aankomst 11:45) Het kan helpen 
om de capaciteit van de vereniging te verdelen op basis van groepen (bijvoorbeeld leeftijd, 
roei-niveau, eerste letter van achternaam (alfabet) etc.) Maak deze visueel goed inzichtelijk 
voor de roeiers. 

- Beperk het aantal deuren dat open/dicht gedaan moet worden. (bijvoorbeeld beleid van 
zoveel mogelijk deuren / loodsen open gedurende roeiuren?) 

- Mocht de anderhalve (1,5) meter afstand een praktische barrière vormen, denk dan aan het 
plaatsen van een (plastic, doorzichtig) tussenschot. 

 
H. Hygiëne 
 
- Zorg voor schoonmaakartikelen bij de toegang van de vereniging / het verenigingsterrein. 
- Laat de roeier zijn handen reinigen met dit middel. 
- Zorg dat de toiletten toegankelijk zijn. 
- Zorg voor een schoonmaakrooster. Let op kritieke punten zoals deurknoppen en wc’s. 
- Roeier heeft de mogelijkheid om te douchen op de sportaccommodatie en kan zodoende 

gebruik maken van de kleedkamers. De vereniging zorgt op regelmatige tijden voor de 
hygiëne in de douchegelegenheden/kleedkamers. De vereniging zorgt voor duidelijke 
communicatie omtrent de naleving van anderhalve (1,5) meterregels in deze ruimten. Als de 
vereniging (nog) geen gebruik maakt van de douchegelegenheden/kleedkamers, kleedt de 
roeier zich thuis om (en vertrekt na het varen in dezelfde roeikledij.), of zorgt (bijvoorbeeld 
bij een lange fietsreis) voor warme sportkleding in afgesloten en herkenbare kledingtas op 
buitenterrein.  

- Warming-up en cooling-down doet de roeier thuis. 
 
I. Handhaving en evaluatie 
 
- Stel een corona-contactpersoon aan die de richtlijnen kent en in nauw contact staat met het 

bestuur van de vereniging en verantwoordelijk is het voor het verantwoord doorgang vinden 
van de roei-afspraken. 

-  Zorg voor een frequente evaluatie van de maatregelen. Denk hierbij aan een evaluatie per 
uur op de eerste dag, de volgende dagen een half daagse evaluatie en breid deze uit. Bepaal 
wie de autoriteit heeft om direct bij te sturen als dit uit evaluatie blijkt. 
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- Laat roeiers/begeleiders elkaar aanspreken op naleving van de regels in de anderhalve (1,5) 
meter samenleving. 
 

J. Vervoer van en naar de vereniging 
 
- Beschrijf de impact van de vervoersbewegingen van en naar de vereniging op de 

verschillende vervoersmodaliteiten (OV, loop- en fietsroutes, parkeren). 
- Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 

naar de sportactiviteit. 
- Vermijd openbaar vervoer. 
- Maak afspraken met naburige verenigingen over mogelijke additionele druk op 

OV/loop/fietsroutes. 
 
K. Communicatie 
 
- Het verenigingsbestuur maakt vooraf de protocollen, voorwaarden en de RIVM-richtlijnen 

kenbaar op de website en per e-mail naar zijn leden. 
- Zorg op duidelijke plekken voor informatievoorziening middels informatieborden/A4. 
- Zorg voor regelmatige updates richting leden over hoe de maatregelen uitwerken. 
 
L. Richtlijnen RIVM 
 
Roeiers dienen zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te weten: 
- Houd anderhalve 1,5) meter afstand (2 armlengtes) van anderen voor en na de roei-

activiteit. 
-  Was je handen met virus dodende handzeep, of zorg voor schone handen door middel van 

virus dodende handgel (>70%). Klik hier voor geschikte middelen. 
-  Schud geen handen. 
-  Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
-  Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
-  Blijf thuis als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheidsklachten hebt. 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2020/03/02/desinfectiemiddelen-tegen-het-coronavirus-covid-19
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Bijlage 1. Sportspecifiek protocol: verantwoord sporten 
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Bijlage 2.  Checklist sectorprotocollen  
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