
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sportspecifiek protocol WSV VADA afdeling Roeien                                                           Pagina 1 van 11 
 

Sportspecifiek protocol VADA roeien gebaseerd op protocol KNRB 

voor gefaseerd openstellen van WSV VADA, afdeling roeien, mede opgesteld door Nynke Nutma, arts 

en medisch adviseur infectieziektebestrijding M&G bij RIVM en jeugdcoördinator, Mariëlle Philippens, 

associate Professor UMC Utrecht en jeugdcoördinator en Frans van Duikeren, materiaalcommissaris 

afdeling Roeien. 

Doel van dit sportspecifieke protocol  

Het doel van dit protocol is om VADA in staat te stellen het roeien op een verantwoorde manier te 

hervatten nu het Kabinet Coronaregels voor jeugdsport heeft versoepeld. Hierbij wordt rekening 

gehouden met twee zaken:   

1) Het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen en personen die de sport op de 

vereniging aan het beoefenen zijn.  

2) Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften. 

Diverse stadia van ontsluiting  

We zitten tot en met 28 april in het ZERO (0) - stadium: VADA is als roeivereniging dicht. Er wordt 

niet geroeid vanaf de vereniging, er wordt geen gebruik gemaakt van de ergometers. Verder 

conformeert de afdeling Roeien zich aan de VADA-brede regels.  

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. VADA roeien heeft onder de 12 

jaar geen leden. 

● Roeiers tot en met 18 jaar mogen roeien in éénpersoonsboten. VADA heeft een aantal 

jeugdleden die allemaal kunnen skiffen, maar op verschillende niveaus. 

● Verenigingsgebouw is gesloten. 

● Kleedkamers zijn gesloten; omkleden en douchen moet thuis gebeuren. 

● Het invalide toilet en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 

● De jeugd van 12 t/m 18 jaar mag in eenpersoonsboten, onder voorwaarden, roeien. 

● Voor de veiligheid en instructie zal een beperkt aantal, daarvoor door het roeibestuur 

aangewezen, volwassen coaches vanuit een skiff en vanaf de kant (of een coachboot) toezicht 

houden en instructie geven.  

● De gemaakte afspraken met de gemeente worden op een openbaar gedeelte van de website van 

de vereniging gepubliceerd. 

Er zijn verschillende gebieden waar rekening gehouden dient te worden met tegengaan van de 

verspreiding van het virus door 1,5 meter afstand te houden en het naleven van de 
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hygiënemaatregelen. De regels voor het handhaven van de 1,5 meter afstand gelden voor alle roeiers 

ouder dan 12 jaar (dus binnen VADA voor alle leden). Op elk gebied worden middelen en handvatten 

geboden die bijdragen aan het zorgvuldig naleven van de Corona maatregelen.  

In dit verenigingsprotocol zijn de volgende gebieden aan de orde: 

a. Terrein 

b. Loodsen 

c. Vlotten 

d. Ergometerruimte en krachtruimte 

e. Begeleiders en veiligheid 

f. Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten 

g. Hygiëne 

h. Handhaving en Evaluatie 

i. Vervoer naar de vereniging 

j. Communicatie 

k. Richtlijnen RIVM  

 

A) Terrein (stadium 1) 

● In stadium 1 zijn alleen jeugdleden, aangewezen begeleiders/instructeurs aanwezig. Per keer 

komen maximaal 6  jeugdleden roeien en zijn er maximaal 3 begeleiders aanwezig. 

● Voor algemene richtlijnen WSV VADA wordt verwezen naar het WSV VADA protocol. 

● Parkeren gebeurt op de VADA parkeerplaats. 

● In dit stadium is, gegeven het beperkte aantal leden en de voorhanden ruimte, geen regeling van 

looprichtingen nodig, mits men zich houdt aan de 1,5 meter richtlijn. 

B) Loodsen en voorterrein (stadium 1) 

● Schoonmaakmiddel zijn beschikbaar in de loods bij linker schuifdeur. 

● Schoonmaakinstructie hangt bij deze schoonmaakmiddelen. 

● Skiffrek verplaatsen naar ingang loods om geloop in de loods te minimaliseren. 

● Maximaal drie leden per gangpad in de loods. 

● Reserveren en “meenemen” zo veel mogelijk digitaal via “Myfleet-portal”. 

● Voorterrein ingericht door middel van markering  met blokken om de 1,5 meter te garanderen. In 

dit stadium tussen de 3 en 7 skiffs per tijdslot in gebruik. 

● Gebruikte skiffs voor opbergen grondig reinigen. 

● Riemen en riemhandels voor het terugplaatsen grondig reinigen. 

● Coaches / begeleiders zien toe op naleven van de regels.  

C) Vlotten (stadium 1) 

● In dit stadium worden beide roeivlotten gebruikt voor vertrekken en aankomen, omdat er geen 

overlap van groepen is. 

● Skiffs worden door twee personen getild op gebruikelijke wijze. Betreffende personen houden 

daardoor ruim 3 meter onderlinge afstand. 

● Coaches / begeleiders zien toe op naleving van de regels. 
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D) Ergometerruimte en Krachtruimte: zijn gesloten (in stadium 1 nog niet toegankelijk)  

 

E) Begeleiders en veiligheid t.b.v. jeugdroeiers 12 tot 18 jaar (stadium 1) 

● Uitsluitend daartoe door het bestuur van de afdeling Roeien aangewezen  personen zijn aan te 

merken als “coaches / begeleiders”. De namen van deze leden zijn bij het roeibestuur bekend. 

● Roeien is een buitensport en de  begeleiding zal buiten gedaan worden, dus niet in de 

verenigingsgebouwen. 

● De toegankelijkheid van de veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, AED, brandblusser, 

thermodekens blijft ongewijzigd. Voor iemand die omslaat in de skiff en onderkoeld raakt is 

wordt het invalidetoilet op VADA gebruikt. 

F) Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit (stadium 1) 

Tijdens stadium 1 zal uitsluitend sprake zijn van het gebruik van een aantal eenpersoonsboten door 

jeugdleden en begeleiders/instructeurs.  

● Tot de inzetbare boten behoren de skiffs, de Tim, de Zeeraaf ( mits geriggerd als een 

eenpersoonsboot) en de Oefenloper.  

● Het normale systeem van indeling in gewichtsklasse en kundigheidsklasse (sk1 - sk3) blijft gelden 

en leden mogen alleen in een boot waarvoor ze de juiste kwalificatie hebben. 

● Alle overige boten mogen niet afgeschreven en zullen zo mogelijk via myfleet geblokkeerd 

worden. 

● Om het aantal leden dat gelijktijdig boten in- en uit de loods haalt, op het voorterrein bezig is 

en/of de vlotten gebruikt wordt gewerkt met time slots. Maximaal 7 skiffs per time slot. Binnen 

een timeslot spreken de begeleiders af wie wanneer skiffs uit de loods haalt, naar het vlot brengt 

en omgekeerd.  

G) Hygiëne alleen jeugdleden en begeleiding (stadium 1) 

De normale hygiëne maatregelen gelden. Daarboven zijn er extra maatregelen noodzakelijk: 

● Bij de loods wordt een zeep (dispenser) beschikbaar gesteld. Leden zijn verplicht om hun handen 

te wassen bij een van de twee buitenkranen (met de slangenhaspels) voor zij 

verenigingsmiddelen aanpakken. 

● Het invalidentoilet op VADA is beschikbaar, daar is ook een wasbak met warm en koud stromend 

water, zeep en wegwerphandschoentjes. 

● Kleedkamers zijn NIET beschikbaar voor omkleden en douchen.  

 

H) Handhaving en evaluatie  

De Commissie Veiligheid van WSV VADA is in de persoon van Bart Klijnsma, coördinator Corona, 

contactpersoon en kent de richtlijnen. Hij staat in nauw contact met ondergetekende. Het bestuur 

van WSV VADA is eindverantwoordelijk voor het verantwoord doorgang vinden van de roei-
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activiteiten. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd. Roeiers/begeleiders mogen en moeten 

elkaar aanspreken op naleving van de regels in de 1,5 meter samenleving.  

I) Vervoer van en naar de vereniging (stadium 1) 

Gezien het aantal jeugdleden en hun leeftijd wordt verwacht dat vervoer naar en van VADA geen 

problemen zal geven. De meeste komen zelfstandig en per fiets. De fietsenstalling van WSV VADA is 

ruim voldoende om fietsen neer te zetten en voldoende afstand tussen leden te garanderen. Druk op 

het parkeerterrein is niet te verwachten.  

J) Communicatie  

De afdeling Roeien van WSV VADA zal de protocollen op de website bekend maken, via 

nieuwsbrieven en zal leden individueel benaderen. Middels nieuwsbrieven worden regelmatig 

updates aan leden gegeven over de uitwerking van de maatregelen en eventuele aanpassingen. 

Voor de jeugdroeiers, de coaches en de ouders zijn informatiebrieven opgesteld met de uitwerking 

van de RIVM richtlijnen voor jeugdroeien bij VADA zoals wanneer niet te komen naar VADA, de 

hygiënemaatregelen en de 1,5-meter-afstand regel. 

Richtlijnen RIVM zijn te vinden : https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

WSV VADA heeft Bart Klijnsma als coördinator Corona aangewezen. 

Namens Algemeen Bestuur WSV VADA, 

 
 
 
Alex Grashof 
Voorzitter VADA roeien en lid Algemeen Bestuur WSV VADA 
T   06 – 270 315 07 
M voorzitter@vada-roeien.nl 
W www.vadaroeien.nl / www.wsv-vada.nl 
A  Jachthaven 1 
     6702 DV Wageningen 
 
Bijlage 1: Verenigingsprotocol jeugdroeien VADA 20200427 
Bijlage 2: Schoonmaakinstructie roeiboten VADA 

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
http://www.vadaroeien.nl/
file://///server/Woonlab/Alex%20Privé/Prive%20&%20Huishouden/VADA/2.%20Algemeen%20bestuur%20VADA/Corona/www.wsv-vada.nl
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Bijlage 1: Verenigingsprotocol Jeugdroeien VADA Wageningen 

Vanaf 29 april 2020 is sporten in de buitenlucht voor jongeren van 12 tot 18 jaar weer toegestaan. 

Voorwaarde is wel dat er bij het sporten rekening wordt gehouden met een aantal maatregelen om 

overdracht van het coronavirus te voorkomen. Deze voorwaarden zijn omschreven op de website 

van de Rijksoverheid, in het sectorspecifieke protocol van NOC/NSF en het sportspecifieke protocol 

van de KNRB. Dit verenigingsprotocol is opgesteld door VADA jeugdroeien en het VADA roeibestuur 

en beschrijft hoe het jeugdroeien bij VADA weer opgestart kan worden. Het is een praktische 

aanvulling op het sportspecifieke protocol VADA roeien, dat aan de gemeente Wageningen 

voorgelegd wordt. 

Algemene voorwaarden om weer te kunnen roeien zijn 

1. Mensen met klachten komen niet naar VADA. Dit geldt voor mensen met: keelpijn, 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts. 

2. Algemene hygiëneregels:  

a. Houdt 1,5 meter afstand van personen 

b. Hoest en nies in je elleboog 

c. Kleed je thuis om en ga thuis naar het toilet 

d. Was je handen met water en zeep voor de training zowel thuis als op de club 

e. Was je handen als je thuis komt, na toiletbezoek, na niezen of hoesten in handen, na 

neussnuiten 

f. Voorkom het aanraken van het gezicht 

g. Schud geen handen 

h. Douche thuis 

3. Toepassen van hygiëneregels bij Vada: 

a. Er is zeep en water bij de buitenkraan voor het wassen van de handen. 

b. Maak na iedere training de boten schoon, inclusief de handvatten van de riemen.  Er is 

schoonmaakmiddel en emmers om de boten en riemen te soppen. 

c. De toiletten en toiletsanitair worden voor en na de training schoon gemaakt 

d. De oranje vestjes worden mee naar huis genomen en gewassen zodat ze volgende keer 

schoon zijn en opnieuw gebruikt kunnen worden. 

4. Er wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden 

a. Er komen niet meer dan 6 jeugdroeiers tegelijk naar VADA 

b. Er komen niet meer dan 4 begeleiders tegelijk naar VADA 

c. Er wordt alleen buiten gesport (dus niet op de ergometer) 

d. Er wordt alleen in 1-persoon boten (skiffs) geroeid 

e. Er zijn duidelijk vakken waar de boten op het voorterrein worden schoongemaakt 

f. Vooralsnog kunnen beide vlotten gebruikt worden om te vertrekken of terug te keren, 

omdat er maar één groep roeit. Aan alle zijden van het vlotten kunnen twee boten 

liggen, dwz 2 aan het kraanvlot en 4 aan het piervlot.  
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g. Er zijn duidelijke afspraken over hoeveel mensen er in de loods en op het vlot mogen 

zijn.  

• Loods 3 mensen per gangpad 

• piervlot 6 mensen 

• kraanvlot 3 mensen 

h. Skiffs worden met twee personen getild, zoals gebruikelijk 

i. Er wordt geen gebruik gemaakt van kleedkamers, het toilet is wel beschikbaar 

j. Er wordt geen gebruik gemaakt van de kantine of andere binnenruimtes 

k. Deelnemers gaan naar huis na het roeien, als het gebruikte materiaal schoongemaakt en 

opgeruimd is. 

5. Begeleiding 

a. Per training is 1 persoon verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen die zijn 

afgesproken. 

b. Er wordt zowel vanaf de kant als vanaf het water gecoacht. 
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Instructie voor de jeugdroeier 

Fijn dat je weer komt roeien! 

In verband met het coronavirus gelden er een aantal speciale regels voor het roeien bij VADA. Deze 

regels zetten we hier op een rijtje.  

Houd je aan deze regels. Als we dat allemaal doen kunnen we blijven roeien. Bij iedere training is er 1 

persoon die speciaal let of iedereen zich aan deze regels houdt. Luister naar de aanwijzingen. Het is 

even wennen, en misschien gaat het een keertje mis, maar als iedereen zijn best doet gaat het lukken 

om ons met elkaar aan de afspraken te houden.   

1. Als je ouder bent dan 14 moet je je kunnen identificeren. Als het niet mogelijk is een 

identiteitsbewijs mee te nemen (we snappen dat er een grotere kans op kwijtraken is 

bij het sporten) volstaat in dit geval een leesbare kopie. 
2. Je komt alleen naar Vada. Als iemand je brengt naar VADA, mag deze persoon niet mee het VADA 

terrein op.  

3. Je komt alleen als je helemaal fit bent      

4. Je blijft thuis als een van je huisgenoten een corona-infectie heeft. 

5. Je blijft thuis als een van je huisgenoten koorts of last van benauwdheid heeft.  

6. Je geeft duidelijk aan of je wel of niet komt  voor 18:00 uur op de avond voor het roeien. We 

gaan roeien op zaterdag om 11:30 en op woensdagavond om 18:00 uur. 

7. Pas de algemene hygiëneregels toe, zie hierboven. 

8. Je komt op tijd, maar ook niet meer dan 10 minuten te vroeg. 

9. Er mag alleen in een skiff geroeid worden. Kun je niet skiffen, dan kun je het nu leren!  

Wil je niet skiffen, dan kan je nu helaas nog niet roeien. Je mag roeien in boten die bij jouw 

niveau en afgelegde roeiproeven horen. 

10. Je komt omgekleed naar VADA, de kleedkamers zijn niet in gebruik 

11. Neem een tas mee voor je extra droge kleding, een handdoek en (fiets)kleding 

12. Je kunt niet douchen bij VADA, het toilet is wel open voor gebruik 

13. Ga thuis naar het toilet voordat je vertrekt 

14. Voordat je vertrekt was je thuis je handen met water en zeep 

15. Als je aankomt, was je eerst je handen met water en zeep 

16. Het is belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Zie ook de 1,5 meter regels. 

17. Beide vlotten kunnen gebruikt worden om te vertrekken en aan te komen. Aan elke zijde van het 

piervlot kunnen twee boten liggen, aan het kraanvlot kunnen 2 boten liggen.  

18. Het maximale aantal personen op het piervlot is 6. 

19. Het maximale aantal personen op het kraanvlot is 3. 

20. Na het roeien maak je naast de boot ook de riemen schoon. Volg hierbij de aanwijzingen van de 

coach en lees de handleiding. 

21. Neem het oranje vestje dat je aan hebt gehad mee naar huis om het te wassen en neem het de 

volgende keer weer mee terug. 

22. Als de training afgelopen is, ga je naar huis.  
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23. Je fietst alleen, of samen met één andere persoon naar huis, dus niet in een groepje. 
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Instructie voor de coach 

Het is zover, de jeugd tot en met 18 jaar mag weer roeien. In verband met het coronavirus gelden er 

een aantal speciale regels voor het roeien en coachen bij VADA.  

De regels voor de jeugd en de afspraken zoals die gemaakt zijn met de gemeente zijn bijgevoegd. Om 

het overzichtelijk te houden hebben we de regels voor de coaches samengevat: 

● Blijf thuis als: 

1. Je (milde) klachten hebt van: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

2. Je een huisgenoot hebt die positief getest is op het coronavirus. Hiervoor gelden de 

quarantaine richtlijnen van de RIVM (zie: RIVM of 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis). Neem contact op met één van de 

jeugdcoördinatoren over wanneer je weer mag coachen. 

3. Je een huisgenoot hebt die koorts heeft en/of benauwd is. (zie: RIVM of 

https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot). Neem contact op met één van de 

jeugdcoördinatoren over wanneer je weer mag coachen. 

● We adviseren om niet te komen coachen als je een verhoogd risico hebt op een ernstig beloop 

van corona infectie, zoals beschreven door het RIVM (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 )te 

weten: 

1. Leeftijd ≥ 70 jaar 

2. Ernstige hart of longziekte 

3. Ziekten of medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken 

4. Gecompliceerde diabetes 

● Alleen mensen die geregistreerd zijn als jeugdcoach bij VADA komen coachen 

● Houd je aan de algemene hygiëneregels, zie de eerste pagina. 

● Om aan de 1,5-meter-afstand criteria te kunnen voldoen geldt: 

1. Maximaal 3 coaches zijn aanwezig voor 6 jeugdroeiers. 

• Eén coach op de kant die verantwoordelijk is voor het naleven van de maatregelen ter 

voorkoming van coronaverspreiding, overzicht houdt en zorgt dat het wc-sanitair voor en 

na het roeien schoongemaakt wordt. 

• De andere coaches begeleiden de jeugdroeiers ofwel vanaf de kant ofwel op het water 

vanuit een skiff of volgboot. 

2. Er zijn twee trainingsdagen: zaterdagochtend 11:30 en woensdagavond om 18:00 uur 

3. Je bent 15 minuten voor aanvang van het roeien op VADA om de jeugdroeiers te begeleiden 

vanaf aankomst. 

4. Je gaat naar huis als de laatste jeugdroeier naar huis is. Alle roeiers gaan na het roeien 

meteen naar huis. 

5. Op beide dagen komen maximaal 6 jeugdroeiers 

6. Alle jeugdroeiers gaan roeien in een eenpersoonsboot. 

7. Beide vlotten kunnen vooralsnog gebruikt worden om te vertrekken en aan te komen, omdat 

er maar één groep roeit.   

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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Instructies voor de ouders of verzorgers 

1. Kinderen van boven de 14 zijn wettelijk verplicht om zich te kunnen identificeren. 

Als het niet mogelijk is een identiteitsbewijs mee te nemen (we snappen dat er 

een grotere kans op kwijtraken is bij het sporten) volstaat in dit geval een 

leesbare kopie. 
2. Het kind blijft thuis als hij/zij zelf of een huisgenoot positief getest is op het coronavirus. 

Hiervoor gelden de quarantaineregels van het RIVM. Geef dit door aan de jeugdcoördinator. 

3. Het kind blijft thuis als hij/zij of een huisgenoot koorts heeft of benauwd is. Hiervoor gelden 

de regels van het RIVM. Geef dit door aan de jeugdcoördinator. 

4. Als je je kind brengt dan zet je het kind af voor het hek van Vada. Je krijgt geen toegang tot 

het terrein van Vada. 

5. Het kind reist alleen of met één ander persoon of met huisgenoten 

6. Het kind meldt zich een dag voor het roeien aan of af 

7. Het kind komt op tijd maar niet meer dan 10  minuten te vroeg 

8. Als je je kind ophaalt, kom op tijd.  

9. Volg de aanwijzingen van de coaches 

10. De algemene hygiëne- en 1,5-meter-afstand maatregelen gelden voor de sporters, coaches 

en ouders. 

Als je vragen hebt, stuur ze dan naar jeugd@vada-roeien.nl of neem contact op met de corona-

coödinator (Bart Klijnsma). 

 

De jeugdcoördinatoren: 

Nynke Nutma (0613971371) 

Marielle Philippens (0610142212) 

  

mailto:jeugd@vada-roeien.nl
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Bijlage 2: Schoonmaakinstructie boten 

• maak een sopje met allesreiniger aan de buitenkraan. 

• maak alle onderdelen aan de boven- en binnenkant van de boot schoon 

met een sopje. 

• Spoel na met gewoon water. 

• Draai de skiff om. 

• maak de buitenkant van de boot met gewoon water schoon. 

• maak de steel en handvat van de riemen schoon met een sopje en spoel 

met schoon water na. 

• Berg de boot en de riemen op de gebruikelijke plaats. 

• Gooi het sopje weg 

• Spoelde doekjes en sponsjes in schoon water en wring de doekjes en 

sponsje uit. 

• Leg doekjes en sponsjes te drogen op  ...... 

 

 


