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HANDLEIDING CORONA VERANTWOORDELIJKE (roeien) 
 
Algemeen 
 
De corona verantwoordelijke (CV) 

- draagt een geel hesje, dat hangt bij de  giekenloods  en bij de trap. De CV kan ook 
een eigen geel hesje aan doen; 

- is een eerste aanspreekpunt voor BOA’s op locatiebezoek; 

- verwijst eventueel door naar de beheerder en bestuur (zie contactdetails onder); 

- heeft het protocol ‘Verantwoord sporten RZVG tijdens de coronacrisis’ goed 
doorgelezen; 

- zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
 
Er is een CV op het noordelijke deel van de steiger waar de roeiers actief zijn en een 
CV op het zuidelijke deel van de steiger als er gezeild wordt. 
 
Handhaving protocol:  Roeien 
 
De CV voor roeiers 

- zorgt dat de roeiers zich zoveel mogelijk bevinden op het noordelijke deel van het 
terrein; 

- regelt zonodig het verkeer op de steiger en het vlot bij drukte;  

- zorgt dat er niet meer dan 5 mensen tegelijk op de steiger aan de Breevaart staan; 

- zorgt dat de skiffeurs met de boeg naar het noorden (richting ‘t Wapen) vertrekken 
en aanleggen om de doorstroom aan het vlot te bevorderen; 

- ziet toe dat de riemen en dollen en verdere delen van de boot die aangeraakt zijn na 
gebruik schoongemaakt worden met de vloeistof uit de gele emmers. Handen 
kunnen met desinfecterende handgel schoon gemaakt worden; 

- zorgt dat de roeiers meteen na afloop naar huis gaan (omkleden gebeurt zoveel 
mogelijk thuis); 

- zorgt dat er geen andere mensen op de steigers/terrein staan behalve de roeiers, 
instructeurs en coaches; 

- kijkt of iemand hulp nodig heeft bij het naar en van het water brengen van de boot en 
regelt dit; 

- weet dat het invalidentoilet mag gebruikt worden, de douche alleen in noodgevallen; 

- roept zo nodig de hulp of advies in van de beheerder (beheerder is vrij op maandag 
en dinsdag); 

- meldt op- en aanmerkingen en suggesties (graag) aan de roeicommissaris. 
 

 
Bij problemen, onduidelijkheden, onverwachte situaties kan 

je direct bellen met de roeicommissaris Keesjan de Wilde, tel. 06 50693215 
en bij geen gehoor met de voorzitter Chris Stoffer, tel. 06 50251589 


