PROTOCOL VEILIG ROEIEN ROEIVERENIGING ’t DIEP
1. Inleiding
Vanaf 5 juni 2021 is de roeivereniging weer open en mag in alle boottypen worden geroeid. Er gelden nog
wel enkele voorwaarden. De belangrijkste versoepelingen zijn:
- roeien is voor alle leeftijden in alle boottypen toegestaan;
- tijdens het roeien hoeven roeiers onderling geen 1,5m afstand te houden;
- ergometerruimte is weer open;
- groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
- kleedkamers en douches zijn weer open;
- kantine is weer open.
Dit protocol is ook van toepassing op deelnemers van het gastroeien, mits dit als sport wordt beoefend (en
niet als recreatievaren) en mits de gastroeiers lid zijn van een andere roeivereniging.
2. Procedure
Dit verenigingsprotocol is gebaseerd op het sport specifieke protocol roeien van de KNRB, dat voldoet
aan het Protocol verantwoord sporten NOC*NSF. Het verenigingsprotocol is vastgesteld door het bestuur
van RV ’t Diep en wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Tevens krijgen alle leden een
exemplaar toegestuurd.
3. Situatie vanaf 5 juni 2021
• Verenigingsgebouw is open.
• Roeiers mogen roeien in alle boottypen.
• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5m afstand te houden als dit niet
haalbaar is.
• Onderlinge roeiwedstrijden zijn toegestaan, zonder publiek.
4. Maatregelen en voorwaarden
De maatregelen zijn hierna nader uitgewerkt. Doel is:
• Borgen van 1,5m afstand tussen aanwezige personen op de vereniging voor en na het roeien.
• Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM maatregelen.
Per ruimte (binnen) mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn en moet onderling 1,5m afstand
worden gehouden.
De voorwaarden en maatregelen richten zich name op het uit- en inbrengen van de boten uit
respectievelijk in de stalling (loodsen), het te water laten en uit het water halen ter plaatse van het vlot
en het reinigen van de boten na gebruik op het buitenterrein. De loodsen (30m, respectievelijk 20m
lang en 6m breed), de buitenruimte en het vlot (50m lang) zijn zeer overzichtelijk en bieden meer dan
voldoende ruimte om minimaal 1,5m afstand te houden.
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Figuur 1: Overzicht terrein met van boven naar beneden: parkeerplaats, loodsen, grasveld en vlot.
5. Instructies aan roeiers en begeleiders.
a. Boten worden in en uit de loods gebracht door twee, drie, vier of acht roeiers, afhankelijk van
het boottype. De boot wordt gedragen zoals dat is geleerd.

Figuur 2: Dragen van een skiff
b. Het vlot heeft een lengte van circa 50m. Er zijn nooit meer dan vier boten tegelijk op/aan het
vlot. Boten die willen aanleggen wachten op het water. Roeiers die boten te water willen laten
wachten op het grasveld tussen de loodsen en het vlot.
c. Boten worden op het grasveld/wasplaats schoongemaakt met een sopje en nagespoeld met
leidingwater. De boten worden hiervoor neergelegd met minimaal 3m ruimte tussen de riggers.
d. Bij gebruik van meerpersoonsboten draagt de stuurvrouw/-man zorg voor de triage
(gezondheidscheck) en de registratie van de bootbezetting en roeitijden in het logboek. Bij
ongestuurde boten is dit de taak van de boegroeier.
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e. Roeiers vanaf 18 jaar reserveren boten via het online reserveringssysteem.
Spreek als roeiers elkaar aan op de naleving van de regels.

Vastgesteld door het bestuur van RV ’t Diep op 3 juni 2021. Per deze datum vervallen de eerdere
protocollen.
De secretaris,
Jantine van Beek
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