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Sportspecifiek protocol VADA roeien stadium 4 vanaf 2 juli 2020 

gebaseerd op besluit KNRB en de Noodverordening Veiligheidsregio Midden Gelderland           

 

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 de Coronaregels voor buitensport heeft versoepeld. Hierbij wordt rekening 

gehouden met twee zaken:   

1. Het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen op de vereniging (als ook de personen 

die voor en na de sportactiviteit op de vereniging zijn).  

2. Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften. 

 

Diverse stadia van ontsluiting  

We zaten 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: Skiffen voor de jeugd tot en met 18 jaar. 

Stadium 1 gold vanaf 29 april voor specifieke doelgroepen ( jeugd tot en met 18 jaar oud). 

Protocol voor stadium 1 komt te vervallen bij het ingaan van het protocol voor stadium 2.  

Stadium 2: Skiffen voor iedereen. 

Vanaf 11 mei volgden we het protocol voor stadium 2 waarin ook volwassenen in eenmansboten en 

onder strikte voorwaarden mogen roeien. Deze voorwaarden zijn in de vorm van  Protocol stadium 2 

met onze leden, de KNRB en de Gemeente Wageningen gecommuniceerd en op de website van VADA 

roeien gepubliceerd. 

Stadium 3: Beperkt gebruik meermansboten.  

Vanaf 24 juni volgen we het protocol voor stadium 3 waarin gelimiteerd gebruik van meermansboten 

toegestaan is.  

De voorwaarden verwoord onder stadium 2 gelden ook voor stadium 3. Het protocol stadium 3 is in lijn 

met de landelijke 1,5 meter regel, de hygiënemaatregelen, de noodverordening van de Veiligheidsregio  

https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/
https://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/unknown/ab739f9ada9f739437ef95f0cc12f95a/pu/20200630_Noodverordening_Corona_1_juli_2020_.pdf
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Midden Gelderland dd. 12 mei 2020 en een uitbreiding op het KNRB protocol. De uitbreiding behelst dat 

het roeien in meermansboten met het slim open laten van de helft van de roeiplekken mogelijk is. De 

afstand van roeiers onderling en tussen roeier en stuurman/stuurvrouw minimaal 2,7 meter bedraagt. 

 

Stadium 4 Roeien in meermansboten met normale bezetting, onder voorwaarden. 

In stadium 4 gelden de volgende mogelijkheden en beperkingen: 

• Roeien in meermansboten met een normale bezetting is toegestaan voor alle leeftijden, het is 

niet nodig om tijdens het sporten 1.5 meter afstand te houden. . Een roei-activiteit start op het 

moment dat roeiers een boot uit de roeiloods of andere stalling halen en eindigt als deze weer 

op de oorspronkelijke plek ligt. 

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen roeiers wél 1,5 meter afstand tot 

elkaar te houden, waaronder  op de vlotten, voorterrein, in de loods, kleedruimtes en sanitaire 

ruimten.  Dit geldt niet voor jeugdleden tot 18 jaar: zij hoeven onderling ook buiten de 

sportactiviteit geen 1,5 meter afstand te houden.   

• Verenigingsgebouw is per 1-7-2020 weer open. 

• Kleedkamers zijn open.  In de kleedruimten en de sanitaire ruimte moet een afstand van 1.5 

meter aangehouden worden. Om die reden wordt omkleden en douchen thuis aanbevolen 

• De toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 

• Algehele hygiënemaatregelen en social distancing regels zijn en blijven van toepassing. 

• Mensen met de volgende klachten blijven thuis: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van 

reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).  

• Ook mensen met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid, en mensen die contact 

hebben gehad met iemand met een bevestigde corona infectie komen NIET naar VADA. 

• Het aantal aanwezigen willen we beperken tot ca. 15. Dit wordt gerealiseerd door het hanteren 

van tijdslots gereserveerd voor ploegen. Het handhaven van de onderlinge afstand van 1.5 

meter is leidend. 

• Blijf niet hangen na het sporten en maak plaats voor anderen die willen spoten. Napraten en 

gezellig samenzijn kan in Ten Anker of op het terras.  

• Roeien in wherry’s is alleen toegestaan met één stuurman of stuurvrouw.  
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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 

hygiënemaatregelen. De regels voor het handhaven van de 1,5 meter afstand gelden voor alle 

aanwezigen.  

Voor elk van die gebieden 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, voorterrein en vlotten 

C. Ergometerruimte en krachtruimte 

D. Hulpmiddel voor het reguleren van activiteiten 

E. Hygiëne 

F. Handhaving en evaluatie 

G. Vervoer naar de vereniging 

H. Communicatie 

I. Richtlijnen RIVM  

 

A. ( Parkeer-) terrein 

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

● Parkeren gebeurt vooral op de VADA parkeerplaats. 

● Bij goed naleven van de 1,5 meter regels is er geen regeling van looprichtingen op het (parkeer-) 

terrein, fietsenstalling en algemene VADA-terrein nodig.  
 

B. Loodsen, voorterrein en vlotten 

● De tijdslotindeling is er op gericht om het aantal aanwezige roeiers bij de loodsen, voorterrein en 

vlotten per tijdslot te beperken en overlap tussen roeiploegen te reguleren en beperken.  

● Bij goed naleven van de 1,5 meter regels is er, over het algemeen, geen regeling van looprichtingen 

nodig.  

o Een uitzondering daarop is de ruimte om het riemenrek.  

o Bij de loodsdeuren is een 1,5 meter signalering aangebracht. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sportspecifiek protocol stadium 4 WSV VADA afdeling Roeien                                                Pagina 4 van 9 
 

● C-Boten worden liefst met de kraan in en uit het water gebracht. Glad materiaal wordt op de 

gebruikelijke wijze getild. 

● Beide roeivlotten worden gebruikt voor vertrekken en aankomen. 

● Schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar in de loods bij linker schuifdeur. 

● Schoonmaakinstructie hangt bij deze schoonmaakmiddelen. 

● Reserveren en “meenemen” uitsluitend digitaal via “Myfleet-portal”. Het toetsenbord van Myfleet 

komt niet terug.  

● Bij het klaarmaken en schoonmaken van de boten wordt rekening gehouden met de 1,5 meter regel 

en zo mogelijk een ruimere marge.  Daartoe worden de boten zo op het voorterrein opgesteld dat 

deze ruimte goed nageleefd kan worden.  Bij meerdere skiffs kan dat door de skiffs in noord/zuid 

richting aan de Rijnzijde op te stellen 

● Gebruikte boten voor opbergen grondig reinigen. Zie schoonmaakinstructie als bijlage bij dit 

protocol. 

● Riemen en riemhandels voor het terugplaatsen grondig reinigen. 

● Tijdslotcoördinatoren, Ploegcoördinatoren, stuurlieden en/of coaches of begeleiders zien toe op 

naleven van de regels.  

 

B. Vlotten 

● Boten worden op gebruikelijke wijze gedragen, verplaatst en gekraand van en naar de vlotten. 

● De vlotten zijn breed genoeg om de 1.5 afstand te handhaven. 

 

C. Ergometerruimte en Krachtruimte 

● De ergometerruimte is beperkt geopend. Wegens de matige luchtverversing is het gebruik van 

slechts één ergometer toegestaan. De ergometer kan in myfleet gereserveerd worden. Andere 

mensen zijn dan op de ergometerruimte niet toegestaan. 

● Na gebruik van de ergometer worden de handvaten gereinigd, bijvoorbeeld met een spray 

 

D. Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit 

● Ploegen roeien op vaste tijden. Daarmee hebben zij de mogelijkheid om drukte te voorkomen, zodat 

de 1,5 meter regel gewaarborgd blijft. Zie Tijdslotregeling welke te vinden is op de website van  

VADA roei. 
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E. Hygiëne 

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

● Bij de loods is een wasbak, kraan en zeepdispenser aangebracht. Leden zijn verplicht om hun 

handen te wassen bij een van de buitenkranen voor zij verenigingsmiddelen aanpakken. 

● Leden maken bij voorkeur thuis gebruik van toilet en douches en kleden zich liefst ook thuis om. 

● In de kleedruimte geldt een maximum van vier personen die gelijktijdig aanwezig mogen zijn. De 

sanitaire ruimten ( wc’s, douches, wasbakken) zijn ook beschikbaar. Bij gebruik hiervan dient men 

zowel rekening te houden met onderlinge afstand van 1,5 meter en een maximum van 2 personen 

in de doucheruimte. Iedere roeier die gebruik moet maken van de WC reinigt deze na gebruik en 

alles wat daar met de handen is aangeraakt. 

● De sanitaire voorzieningen worden wekelijks schoongemaakt. Er is schoonmaakmateriaal aanwezig 

waarmee roeiers desgewenst de wc bril en contactpunten extra kunnen reinigen. 

 

F. Handhaving en evaluatie 

De tijdslotcoördinatoren/ ploegcoördinatoren kunnen iemand aanwijzen die algemeen toezicht houdt 

op het naleven van de regels. Leden die moeite hebben met het gedrag van anderen kunnen dat bij haar 

of hem melden, of bij het bestuur via corona@vada-roeien.nl. 

Bij het monitoren en evalueren van de Coronaregels bij VADA roeien wordt het roeibestuur gevraagd en 

ongevraagd geadviseerd door de Roei Veiligheidscommissie.  

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

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

Het bestuur van WSV VADA is eindverantwoordelijk voor het verantwoord doorgang vinden van de roei-

activiteiten. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd. Roeiers/begeleiders mogen en moeten 

elkaar aanspreken op naleving van de regels. 

 

G. Vervoer van en naar de vereniging 

Door beperken van het aantal leden dat gelijktijdig komt roeien zal vervoer naar en van VADA geen 

problemen geven. De meesten 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.  
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H. 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. 

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 VADA 20200514 

Bijlage 2: Schoonmaakinstructie boten en riemen 

  

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 VADA Wageningen 02072020 

Vanaf 01-07-2020 is sporten in meermansboten met volledige bezetting  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 en passen binnen de noodverordening van de veiligheidsregio Gelderland Midden van 1 juli 2020.  

Dit verenigingsprotocol is opgesteld door het VADA roeibestuur en beschrijft hoe het roeien bij VADA 

weer opgestart kan worden. Het is een praktische aanvulling op het sportspecifieke protocol VADA 

roeien. 

 

Het roeibestuur maakt veilig roeien binnen de geldende kaders gefaseerd mogelijk: 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden om weer te kunnen roeien zijn 

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

(zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij 

plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).       

2. Algemene hygiëneregels:       

a. Blijf thuis bij klachten. 

b. Blijf thuis als iemand in je huishouden klachten heeft van koorts en/of benauwdheid 

c. Blijf thuis als je in contact bent geweest met iemand met een bevestigde corona infectie.   

d. Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar als je niet aan sporten bent. Bij de sportbeoefening zelf 

mag deze afstand onderschreden worden.  

e. Het aantal toegestane personen die tegelijkertijd aanwezig zijn bij VADA roeien is beperkt 

tot circa 15. 

f. Ga niet schreeuwen in de boot.  Instructies geven mag en moet natuurlijk wel! 
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g. Hoest en nies in je elleboog. 

h. Was je handen als je op VADA komt, na toiletbezoek, na niezen of hoesten in handen, na 

neussnuiten. 

i. Voorkom het aanraken van het gezicht. 

j. Schud geen handen. 

k. Kom in sportkleding naar VADA, douche bij voorkeur thuis.  

l. Maximaal 4 personen tegelijk in de kleedkamer, en 2 personen tegelijk in de doucheruimte.  

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 zijn 

schoonmaakmiddel en emmers om de boten en riemen te soppen. Maak ook de ergometer 

schoon na gebruik.  

c. De sanitaire voorzieningen worden wekelijks schoongemaakt. Er is schoonmaakmateriaal 

aanwezig waarmee roeiers desgewenst de wc bril en contactpunten extra kunnen reinigen. . 

4. Veiligheidsmiddelen: 

a. Leden moeten zelf zorgen voor een oranje boeghesje. 

b. De zwemvesten voor de stuurleden zijn, omdat ze niet goed virusvrij te houden zijn 

weggehaald. Leden die een zwemvest willen dragen dienen dit zelf mee te nemen. 
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Bijlage 2: Schoonmaakinstructie boten, riemen en ergometer 

● Gebruik voor het schoonmaken een sopje met allesreiniger. 

● Maak de boot op gebruikelijke manier schoon en besteed extra aandacht aan die delen die met de 

hand worden aangeraakt! 

● Spoel na met gewoon water (waterslang). 

● Maak de steel en handvat van de riemen schoon met een sopje en spoel met schoon water na. 

● Maak ook de hijsbalk, de hijsogen en de afstandsbediening van de kraan schoon. 

● Gooi het sopje weg. 

● Spoel de doekjes en sponsjes in schoon water en wring de doekjes en sponsje uit. 

● Hang de doekjes te drogen aan een van de rekjes. 

● Maak de contactpunten/handvatten van de ergometer schoon met de beschikbare spray. 


