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RV Breda – Verenigingsprotocol voor roeien vanaf 1 oktober 2020 

UITGANGSPUNTEN 

- Het maximaliseren en behouden van roeimogelijkheden onder de huidige 

omstandigheden conform vigerende richtlijnen (Overheid, KNRB, RIVM, 

Veiligheidsregio, Gemeente Drimmelen, Horeca). 

- Veiligheid prioriteit. 

- Verblijf in de buitenlucht heeft een veel lager risico dan verblijf in binnenruimtes. 

- Goed roei(st)er- schap, door verantwoord met elkaar tijdens de sport om te gaan en 

elkaar respectvol aan te spreken op momenten dat dit protocol niet wordt gevolgd. 

Algemeen 

Vanaf 1 juli is sporten door junioren en volwassenen mogelijk zonder strikt rekening te 

houden met 1,5 meter afstand. Buiten de boot wordt te allen tijde wel de 1,5 meter afstand 

gehouden door leden van 19 jaar en ouder, ook t.o.v leden t/m 18 jaar. Er mag geroeid 

worden in alle boottypen. Een stuur, indien achterin de boot zittende,  draagt een 

mondkapje. Het gebruik van de diverse faciliteiten, als fitnessruimte, ergometers, douches, 

kleedkamers en kantine zijn beperkt en worden afzonderlijk besproken. Overal op het 

terrein en in de gebouwen van de RV Breda geldt de 1,5 meter afstand als de norm. Voor 

omkleden geldt dat je dit zoveel mogelijk thuis doet; douchen doet iedereen thuis. De 

kantine is gesloten. Op het balkon zijn maximaal 15 zitplaatsen voorzien. De algemeen 

ingestelde hygiëne maatregelen rondom het schoonmaken van handles en boot blijven van 

kracht. 

Veiligheid 

Veiligheid prioriteit. Voorkom verspreiding van COVID-19. Gebruik je gezond verstand, volg 

de 1,5m afstands- en algemene hygiëneregels. Het houden van afstand is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal! Was je handen en ontsmet ze met regelmaat. Ben je 

ziek of heb je klachten als verkoudheid, hoesten of koorts? Dan blijf je thuis. Nies of hoest in 

je elleboog. Schud geen handen. 

Solidariteit, respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vormen de basis waarop we 

met elkaar behoren om te gaan. En veiligheid geven we prioriteit, zodat we verantwoord 

bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van Covid 19. Indien we ons dat allemaal 

bewust zijn en blijven, is dat de grootste garantie dat we onze mooie roeisport onder deze 

omstandigheden kunnen blijven beoefenen. Gebruik dus je gezonde verstand en blijf alert! 

In het BRS is een limiet ingesteld op het aantal te reserveren boten per 15 minuten, deze 

functie helpt om drukte op de vlotten te verminderen, maar indirect helpt dit ook om drukte 

bij het botenwassen te spreiden en ook om de drukte in de kleedkamers en aan de bar te 

verminderen. Gedurende de periode dat dit protocol geldt dient deze BRS-functie actief te 

blijven. 
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Ga je roeien, bereid je goed voor: 

• Ga je sturen? Neem een mondkapje mee. Junioren die bij elkaar sturen hebben geen

mondkapje nodig. Junior roei(st)er die senioren stuurt dient wel een mondkapje te

dragen.

• Kom zoveel mogelijk omgekleed in je sportkleren naar de vereniging. Maximaal 5

personen mogen tegelijk in de kleedkamer. De toiletten zijn toegankelijk.

• Ontsmet bij aankomst bij de loods eerst je handen, er zullen op meerdere plekken

‘armpompjes’ met desinfectievloeistof hangen. Dat doe je ook bij terugkomst bij de

loods, bijvoorbeeld na coachen.

• Sporttassen kunnen ook geplaatst worden op rekken/tafels in de ‘ergometer-ruimte’,

in de loodsen, de kantine en in beperkte mate in de kleedkamers.

• De kluisjes zijn beschikbaar, maar zullen worden verdeeld over de diverse loodsen.

Hierdoor wordt meer ruimte gecreëerd in het smalle deel van de kleedkamers. Het

schoonmaken van de sleutel en het kluisje is een verantwoordelijkheid van de

gebruiker.

• Het gebruik van headsets is toegestaan, de microfoon van de headset draag je buiten

het mondkapje. De headset maak je vooraf schoon met een ontsmettingsdoekje.

• Voor extra onderlinge afstand bij het

dragen van een boot: gladde vieren en

achten niet meer boven de hoofden

dragen, maar op de schouders nadat

de dragers uitgesplitst zijn naar links en

rechts. Zie foto.

• MINDER dan 1,5 meter afstand houden

is ALLEEN toegestaan in de roeiboot

zelf of bij het tillen van de boot. In alle

andere situaties, bijvoorbeeld bij de

riemenrekken, de fietsenstalling, kleedkamers, kantine etc., is 1,5 meter afstand de

NORM.

• Materiaal reinigen na gebruik:

o Riemen: De handles maak je schoon met sop of een spray die op diverse

plaatsen voorhanden zijn in alle loodsen.

o Boot: zoals gebruikelijk wordt de boot schoongemaakt. Denk daarbij aan alle

mogelijke contactpunten, zoals dollen, verstelsystemen voetenboord, de

boordrand, rondom de boegbal. Er zijn doekjes voorhanden weggegooid

kunnen worden als ze vies zijn. Neem je eigen handdoek mee om de boot af

te drogen en neem die ook weer mee naar huis.

o Reddingsvesten: Reddingvesten mogen na gebruik niet aansluitend

overgedragen worden aan een andere gebruiker, maar moeten eerst met een

doekje met water en zeep gedesinfecteerd worden. Doe dit voorzichtig zodat

je de opblaasautomaat niet activeert. Doe dit niet met alcohol of andere

chemicaliën, deze stoffen kunnen het materiaal van het reddingvest

beschadigen en daardoor de werking beïnvloeden. Op de eerstvolgende



 COVID 19 PROTOCOL 

RV BREDA COVID 19 VERENIGING PROTOCOL PER 1 OKTOBER 2020 30 September 2020 

instructiebijeenkomst voor het gebruik van de reddingvesten zal dit 

gedemonstreerd worden. 

Reserveren van materiaal 

• Schrijf je boot, zoals gebruikelijk, af via het BRS. Houd bij de computers in de loods 

1,5 meter afstand.  

• Overweeg bij drukte om uit te wijken naar rustigere dagdelen. 

Vlotgebruik 

We hebben drie vlotten met verschillende capaciteit en gezien de breedte is het houden van 

1,5 meter afstand in de praktijk niet eenvoudig, en dus: 

• Maximaal aantal mensen op enig moment op het vlot (incl. mensen in de boot): 

o Vlot bij Henk v Heel loods: 8 

o Hoofdvlot voor de hoofdloods: 14    

o Kleine vlot richting Breda: 6 

 

 

• Men dient de vlotten zo kort mogelijk te bezetten, dit betekent: 

o Afstellen op het water 

o Snel boot in en uit het water halen 

o Pas boot naar het vlot brengen als ploeg compleet is 

• Aan het vlot een boot overnemen is toegestaan, mits: 

o Overnemende ploeg direct beschikbaar is, anders wordt de boot uit het 

water gehaald. 

o De ploeg die de boot overneemt neemt schoonmaakmiddelen mee naar 

het vlot; de ploeg die heeft geroeid maakt vervolgens bij aankomst de 

handles en onderdelen van de boot schoon die bij in/uitstappen zijn 

aangeraakt. 
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o De uitgestapte ploeg brengt de schoonmaakmiddelen vervolgens naar 

binnen. 

Roeiergometers 

De roei-ergometer ruimte is te klein en de ergometers hebben een risico dat virus partikels 

worden rond geblazen, door de ventilator die in de ergometer zit, bij een aanwezigheid van 

een besmet persoon. Om die reden gelden de volgende regels: 

• De ergometers zullen worden verdeeld over de diverse botenloodsen. 

• Minimale (arbitraire) afstand tussen ergometers is 4 meter, coaches/instructeurs 

houden ook 4 meter afstand. 

• Zet rolluiken open voor extra ventilatie. 

• Zet, indien het weer het toelaat (geen regen, sneeuw), je ergometer buiten. 

• Na gebruik van een ergometer worden alle onderdelen waar men aan heeft gezeten 

schoongemaakt. Zo men wenst, maakt men schoon voor het gebruik van de 

ergometer. 

Fitnessruimte / apparatuur 

Voor de beide fitnessruimtes geldt dat de appratuur te dicht op elkaar staat en de ruimtes 

beperkte m2 hebben en niet of beperkt worden geventileerd. Om die redenen gelden de 

volgende regels: 

• Het gebruik van fitness apparatuur etc., is NIET toegestaan voor volwassenen 

(>18jaar). 

• De richtlijn van de overheid m.b.t. gymlessen voor jeugd is dat die zoveel mogelijk 

buiten moeten worden gegeven. Eventueel in gymzaal, maar dan slechts matig 

intensieve belasting (de ruimtes bij de RV Breda zijn te klein). Fitnesslessen voor de 

jeugd zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

o Fitness lessen worden verplaatst naar de botenloodsen op gereserveerde 

tijden zodat het niet botst met gebruik van ergometers. 

o De volwassen begeleiders de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. 

o De materialen na een training worden schoongemaakt. 

Kleedkamers en douches 

De kleedkamers en douches hebben een beperkte ruimte, beperkte ventilatie en hebben 

een smalle gang. Om die redenen gelden de volgende regels: 

• Kleed zoveel mogelijk thuis om. De kleedkamers kunnen zo nodig wel worden 

gebruikt. 

• Maximaal 5 personen op enig moment in de kleedkamers. 

• De deuren blijven openstaan om ventilatie te verbeteren en mensen in het smalle 

gangdeel te kunnen zien. 

• Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamer. 

• In de douche-ruimten kan geen 1,5 m afstand gewaarborgd worden en daarom zijn 

die slechts in noodgevallen te gebruiken (bijv mensen die zijn omgeslagen). 
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Kantine 

Op basis van de meeste recent uitgevaardigde richtlijnen op gaat de kantine DICHT. In het 

geheel dicht dus. Eetgroepen zijn ook niet toegestaan. 

Instructie 

Het is duidelijk dat instructeurs op bepaalde momenten de 1,5 m niet kunnen handhaven, 

bijvoorbeeld bij het instappen van een beginnende roei(st)er in een skiff. Onder andere om 

die reden, gelden de volgende voorwaarden m.b.t. instructie: 

• Ook voor instructeurs geldt dat zij bij ziekteverschijnselen thuis blijven. 

• De afstand van 1,5 m wordt zo goed mogelijk gevolgd. Bijvoorbeeld door bij het 

instappen de riem verder naar het einde naar beneden te drukken in plaats van de 

rigger vast te houden. 

 

Toerroeien 

• In wherry’s zitten stuurlieden erg dicht op elkaar, daarom worden gedurende de 

geldigheid van dit protocol de W2xx boten gebruikt worden als W2x, dat wil zeggen 

dat de zitplaats naast de stuur tijdelijk vervalt. 

• Toerroeiers nemen vaak extra materialen mee tijdens toertochten zoals bootshaken, 

fenders, reddingtonnen enz. De toerroeiers dienen deze materialen na gebruik 

schoon te maken met water en zeep. 

• De signaalhoorns waar met de mond op geblazen moet worden, mogen alleen in 

geval van nood gebruikt worden. 

• De toercommissie dient er voor te zorgen dan roeiers die als gast bij RV Breda komen 

roeien dit protocol voorafgaand aan hun toertocht te lezen krijgen. 

Aangepast roeien 

• Voor het aangepast roeien gelden alle eerder genoemde regels 

• Indien roei(st)er een verhoogd risico heeft, naar eigen oordeel, dan adviseren we om 

niet te komen roeien. 


