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Inleiding 

Sinds maart 2020 zijn er diverse covidmaatregelen van kracht om het aantal besmettingen 

van dit virus in te dammen en (snelle) overdracht van het virus te voorkomen of te beperken.  

 

Toen in juli 2020 de eerste versoepelingen van deze maatregelen werden doorgevoerd is er 

een havenprotocol Corona opgesteld. Deze is begin juni 2021 herzien (n.a.v. de 

aangekondigde versoepelingen per 5 juni) en is ook naar voren gekomen dat er een apart 

document moet zijn welke we, aanvullend op het havenprotocol, kunnen gebruiken bij 

evenementen (verenigingsactiviteiten, klassewedstrijden etc).  

 

In dit document gaan we in op het thema “evenementen”. Op de laatste pagina hebben we de 

bronvermelding opgenomen. 

 

Door de wijzigingen van de maatregelen (versoepelen en verscherpen), kan het zijn dat dit 

onderliggende document aangepast moet worden. Op de eerste pagina wordt daarom het 

versiebeheer bijgehouden. 
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2. Toelichting en uitvoeringen van de maatregelen per thema 
 

2.1 Algemeen 

• Het sanitair (douche/ toilet) is open  

• Clubhuis en terras open (tot 22 uur) 

• Op de haven is de 1,5m regel van kracht 

• Op de haven worden de landelijke basis- en hygiënemaatregelen opgevolgd (de vereniging 

voorziet in extra middelen zoals desinfecteergel en extra schoonmaken van middelen) 

• Bij betreden binnenruimte draagt men een mondkapje (deze zijn indien nodig beschikbaar 

bij de barcommissie) 

• Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen: blijf thuis.  

• Wanneer 1 van de huisgenoten ziek thuis is: blijf zelf ook thuis.  
• Bij inschrijving én bij melding begin van de racedag wordt een gezondheidscheck 

gedaan (zie bijlage 1, format gezondheidsverklaring) 

• Alle aanwezige vrijwilligers ten behoeve van het gehouden evenement zullen bij 

aanvang van het evenement tevens een gezondheidsverklaring invullen en 

ondertekenen.  

 

2.2 Aankomen en weggaan 

• Houd te allen tijde rechts aan op het toegangspad en het smalle pad langs de loods. Geef 

elkaar de ruimte. Op dit pad blijven we niet onnodig stilstaan waardoor het pad 

geblokkeerd wordt.  

• Op het pontje maximaal drie personen per overtocht.  

 

2.3 Boten te water laten en eruit halen 

Het te water laten en het eruit halen van de boten zal gespreid gebeuren, zodat de 1,5m goed 

bewaakt kan worden. Vanuit de organisatie zal hiervoor een “walteam” ingericht worden.  

 

Het walteam assisteert de havenmeester en de bezoekende zeiler met het te water laten en 

later weer bij het uit het water halen van de O-jol en vervolgens het parkeren van de trailer op 

de daartoe bestemde parkeerlokatie. Het walteam zorgt ervoor dat er niet meer dan 3 mensen 

aanwezig zijn bij de kraan. Het walteam en de bezoekende zeiler zorgen ervoor dat ze 

minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

 

Het eerste aanspreekpunt van dit team en de namen van de leden van dit walteam worden 

vooraf aan WSV de Spiegel bekend gemaakt. Het walteam is herkenbaar aan t-shirt met 

opdruk ‘Walteam’. 

In het informatiebulletin aan de deelnemers van het evenement wordt de procedure van het 

water laten bekend gemaakt en tevens aangegeven dat er een walteam aanwezig is om hen te 

begeleiden. De deelnemers worden erop gewezen dat ze de aanwijzingen van het walteam 

moeten opvolgen.  

(zie bijlage 2 voor specifieke namen van het walteam per evenement). 

 

2.4 Inschrijving evenement 

Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met een voorinschrijving. bij deze voorinschrijving wordt 

een eerste gezondheidscheck gedaan. 

 

Bij aanvang van het evenement zullen de deelnemers zich melden bij de wedstrijdtafel. Deze 

tafel wordt buiten geplaatst en de gastvrouwen zullen zijn geplaceerd. De opstelling zal zo zijn 

dat men veilig aan de tafel kan staan om zich aan te melden. 

 

Bij aanvang van het evenement zal er bij aanmelding nogmaals een schriftelijke 

gezondheidscheck plaatsvinden (zie bijlage). Deze gezondheidsverklaring wordt voorzien van 

naam en zeilnummer en ondertekend door de deelnemer. Men kan alleen deelnemen wanneer 

men een gezondheidsverklaring volledig heeft ingevuld en ondertekend. Alle verklaringen 
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worden door de wedstrijdleider bewaard op een daarvoor aangewezen plaats. 2 weken na het 

aflopen van het evenement zullen deze verklaringen worden vernietigd. 

 

Noot: bij evenement de Zilveren Spiegel zal aan voornoemde inschrijftafel betaling 

inschrijfgeld opgave en betaling diner worden gedaan.  

Aan de bar kan men vervolgens de opgave en betaling voor de lunch doen.  

 

2.5 Wedstrijdcommissie 

Ook op het water houden we ons aan de covidmaatregelen, dit vragen we aan de deelnemers 

maar is ook voor de leden van de wedstrijdcommissie van toepassing. Zo zal men in de boten en 

op het startschip de 1,5m afstand leidend zijn. Echter kan hiervan af worden geweken in het 

belang van de veiligheid of andere (nood)situatie. Indien nodig zal men een mondkapje dragen.  

 

2.6 Clubhuis en terras 
Begin juni zijn de maatregelen versoepelt en kan het clubhuis en het terras onder bepaalde 

voorwaarden weer open. De huidige kaders zijn 

• Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur.  

• Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan.  

• Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt 

niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden.  

• Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor 

terrassen.  

• Zelfbediening is niet toegestaan.  

• Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet 

toegestaan.  

• Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht. 

 

Op basis van dit gegeven zal tot nadere orde bij evenementen de volgende aanvullende 

punten voor gebruik clubhuis van toepassing zijn: 

• Clubhuis is te betreden volgens de daarvoor aangegeven lijnen 

• In het clubhuis mogen maximaal 8 personen aanwezig zijn 

• Bij betreden van het clubhuis draagt men een mondkapje 

• Men kan niet zitten in het clubhuis 

• wedstrijdcommissie, barcommissie, bestuur en leden die bardienst draaien kunnen het 

clubhuis betreden 

• Vooraf, tot 11u, kan lunch worden besteld, deze zullen tijdens de lunch in voorverpakte 

lunchpakketten worden versterkt 

• Iedereen is op het terras of op grasveld achter clubhuis geplaceerd (max 50 personen en 

max 4 per tafel)  

• Als diner is er geen lopend buffet, er zal aan de tafel worden geserveerd 

• Eventueel diner zal conform de landelijke maatregelen plaatsvinden en alleen buiten 

• Bij regen is er GEEN diner 

 

2.7 Bestellen/betalen bij de bar 

• Er kan aan de daarvoor aangegeven plek aan de bar worden besteld en worden afgerekend 

• Contactloos betalen (pin/clubpas) wordt gestimuleerd.  

 

2.8 Kleedkamers/toiletten/douches 

• Tijdens evenementen zijn er in het clubhuis twee toiletten per kleedruimte (heren en dames 

gescheiden) beschikbaar. Deze zijn alleen via de achteringang van het gebouw te benaderen. 

• Men draagt een mondkapje bij het betreden van de binnenruimten. 

• Tevens worden er in de loods kleedruimtes beschikbaar gesteld, zodat spreiding van 

mensen ruim voldoende is. 

• Er mogen maximaal 2 personen in de kleedsruimtes in het clubhuis aanwezig zijn.  
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• In de loods is geen maximum aantal personen bepaald, zolang de aanwezigen maar 1,5m 

afstand tot elkaar houden. Indien blijkt dat hier wel een aantal aan moet worden 

verbonden, zal dit tijdens het evenement worden aangeduid op de deuren van de loods. 

• De toiletten/douches worden tijdens een evenement extra schoongemaakt. 

 

2.9 aanwezigheid overige leden  

Het kan zijn dat er tijdens een evenement zeillessen of roeitrainingen zijn. Ook andere leden 

kunnen de haven vrij betreden.  

Wanneer er een evenement is, zullen de leden via diverse communicatielijnen hier vooraf over 

worden geïnformeerd. Met verzoek rekening met elkaar te houden en de basismaatregelen in 

het bijzonder op te blijven volgen. Door afstand te houden blijven we ruimte voor elkaar 

creëren. Dit wordt ook gedeeld met de deelnemers van het evenement. 

 

2.10 toeschouwers 

Conform de landelijke maatregelen zijn tot nadere orde toeschouwers niet toegestaan bij een 

evenement. Partners van de deelnemers worden volgens de huidige regelgeving gezien als 

toeschouwers.  

 

2.11 Wel of geen palaver 

Per evenement wordt beoordeeld of het op basis van het aantal deelnemers een palaver 

gehouden kan worden. 

 

Noot: Tijdens het evenement Zilveren Spiegel wordt er geen palaver gehouden.  

Informatie over baan en starttijden wordt (zoals gewoonlijk bij wedstrijden) vermeld in de NoR 

en de WB welke leidend zijn voor het gehele weekeind. Het Corona Protocol Evenementen en 

de Gezondheidsverklaring maken hier deel van uit.  

Zowel de NoR als de WB worden vermeld op de website van de Olympiajol en eventueel ook 

op de website van WSV de Spiegel.  

De NoR, WB, Corona Protocol Evenementen en een wit formulier voor vragen en antwoorden 

worden op het raam van het clubhuis bij het terras opgehangen. 

 

Toezicht en sancties 

Indien gewenst kan de wedstrijdleider een deelnemer verzoeken tot het afnemen van een sneltest. 

Het eerder genoemde walteam van de organisatie, maar ook de havenmeester, barcommissie 

en wedstrijdcommissie zullen toezien op de naleving van de coronamaatregelen. Deelnemers 

worden verzocht hun aanwijzingen op te volgen. 

 

Wanneer deelnemers/leden/passanten zich niet houden aan de tijdelijke covidmaatregelen van 

de vereniging, kan de toegang tot het clubhuis en/of de haven worden ontzegd. Schade die de 

vereniging lijdt door ernstig nalatig gedrag van een lid dat zich herhaald heeft ondanks 

waarschuwingen, kan mogelijk verhaald worden op betreffend lid. Het bestuur wil hiermee 

aangeven dat ieder lid binnen de vereniging de verantwoordelijkheid heeft tot het houden aan 

de gestelde richtlijnen, en het aanspreken van elkaar als deze richtlijnen niet worden gevolgd.  

 

Als er tijdens een klasse evenement een situatie optreedt waar door toedoen van een 

deelnemer aan het betreffende evenement WSV De Spiegel een sanctie opgelegd krijgt, wordt 

deze gedeeld met de bezoekende vereniging/organisatie van het evenement. 

 

Disclaimer 

• Voor de wettelijke aansprakelijkheid van het bestuur wordt verwezen naar het artikel van 

het watersportverbond van juni 2010. Dit artikel staat op de website van WSV De Spiegel 

onder kenmerk KNW151215. Het bestuur heeft voor eventuele aansprakelijkheden een 

bestuursaansprakelijkheid en WA-verzekering afgesloten. Hierbij geldt het volgende 

exoneratie beding.  

• “Het bestuur van WSV De Spiegel is niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook 

ontstaan, aan derden. Deelname aan de opleiding en trainingen zijn voor eigen rekening en 

risico van de deelnemer of hun wettelijke vertegenwoordigers.”  
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3. Communicatie en bronvermelding 

 
3.1 communicatie 

Dit protocol, tezamen met het Corona protocol Haven, wordt gedeeld met de deelnemers van 

het evenement via de mail, de website van de organisatie en eventueel op de website van 

WSV de Spiegel. 

 

Tevens wordt het protocol, samen met de NOR en de WB zichtbaar opgehangen op de ramen 

van het clubhuis (zijde terras). Zodat alle deelnemers het ter plaatse ook nog kunnen lezen. 

Hierbij moet men wel elkaar ruimte blijven geven om hier geen ophoping te krijgen en de 

1,5m moeilijker aangehouden kan worden.  

  

3.2 bronvermelding 

Dit protocol is gebaseerd op de reeds geldende wet- en regelgeving en opgelegde maatregelen 

van het Rijk. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van verschillende websites. 

Onderstaand een overzicht van deze websites. 

De inhoud van dit protocol is gebaseerd op: 

1. De rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buiten en  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-

evenementen/regels-op-terrassen-buiten en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-

evenementen/regels-voor-evenementen   (versie 9-6-2021) 

2. de richtlijnen van de overheid, het NOC/NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol (versie 30-5-2021) 

3. het Watersportverbond (https://www.watersportverbond.nl/thema-s/corona) en  

 

 

3.3 bijlagen 

In de bijlagen zijn een aantal documenten opgenomen, welke een vervolg zijn op onderliggend 

protocol.  

 

Bijlage 1: format gezondheidsverklaring 

Bijlage 2: Coördinator en deelnemers “walteam” boten te water laten 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-op-terrassen-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-op-terrassen-buiten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-voor-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen/regels-voor-evenementen
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.watersportverbond.nl/thema-s/corona

