
PROTOCOL BUITEN SPORTACTIVITEITEN 
1. Contactgegevens  

(indien nodig nemen we contact op over de activiteiten die gepland staan of uitgevoerd worden). 

Naam vereniging: Roosendaalse Roei Vereniging (RRV) 

Naam contactpersoon: Henny Bron, voorzitter 

Telefoonnummer: 06  523 98 386 

Emailadres: voorzitter@roosendaalserv.nl 

 

Een specifiek RRV-protocol is bijgevoegd.  
Dit protocol is gebaseerd op de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM, de laatste richtlijnen 
van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) (zie bijlage), en op input van andere 
roeiverenigingen. 
 
Roeien is geen contactsport, mits er geroeid wordt in éénmansboten (skiff, C1). Eénmaal in de 
boot is er voldoende afstand tussen roeiers. Op de wal, voorafgaand aan en na afloop van het 
roeien, is de kans op onderling contact het grootst. Het RRV-protocol beschrijft hoe onze leden, 
van alle leeftijden, weer kunnen roeien, zonder fysiek contact en zodanig dat risico op overdracht 
van virussen vrijwel nihil is. We doen dit door een maximum te stellen aan het aantal aanwezige 
personen op het terrein van de vereniging te maximeren, de gebouwen af te sluiten en een 
begeleider aan te stellen die ondersteunt bij de naleving van hygiëne- en 1,5 m afstand regels. 
 
In dit protocol stellen wij voor om, in overleg, gefaseerd op te schalen. Als in de praktijk blijkt dat 
de werkwijze goed werkt, en de 1,5 m afstand regel minder strikt wordt, kan in de volgende fase 
worden opgeschaald naar roeien in tweepersoonsboten. Het risico voor virus-overdracht neemt 
hierdoor toe omdat de onderlinge afstand 1,4 meter is, maar omdat meestal sprake is van vaste 
tweetallen is de groepsgrootte erg beperkt. Daarna kan naar boottypes vier en acht roeiers 
worden opgeschaald. 
 

2. Beschrijving activiteiten 

(geef hier aan wat voor sportactiviteiten er worden aangeboden, groepsgrootte, leeftijden en hoe 
de begeleiding is georganiseerd) 

Fase 1: jeugd en junioren, is gestart op 5 mei 2020. 
Leeftijd: Jeugd van 11-12 jaar en junioren van 13-18 jaar. 
Sportactiviteiten: roeien in: 

• skiff / C1 boten (boottype voor één roeier). Voor jeugd 11-12 jaar en junioren 13-18 jaar. 

• 2x (boottype voor twee roeiers). Voor jeugd 11-12 jaar. 
Groepsgrootte: maximaal 6 roeiers en één of twee coaches/instructeurs. Het aantal gelijktijdig te 
reserveren boten is gemaximeerd op 6. Ouders zijn niet welkom op het terrein. 
Begeleiding:  

• één coach/instructeur die op het vlot staat en op de wal mee fietst 

• eventueel een tweede coach/instructeur die in een skiff mee roeit of in een motorbootje 
mee vaart. 

Jeugd en junioren betreft maximaal 23 leden. 
 
 
 
 



Fase 2: volwassenen in skiff, start op 15 mei 2020. 
Sportactiviteiten: roeien in: 

• skiff / C1 boten 

• 2x en C2x (boottypes voor twee roeiers) voor huisgenoten 
Groepsgrootte: Er is geen sprake van een groep omdat het individueel roeien betreft.  
Voor huisgenoten in een 2x of C2x geldt dat het risico op virusoverdracht niet groter is dan thuis of 
ieder in een skiff. Via het botenreserveringssysteem is het aantal gelijktijdig te reserveren boten 
i.v.m. jeugd- en junioren-roeien gemaximeerd op 6. Dit is een knop waar aan gedraaid kan 
worden: we starten met maximaal 6, en als in de praktijk blijkt dat dit goed verloopt, verder op te 
schalen naar 8, 10, enzovoort, op voorwaarde dat altijd 1,5 m afstand kan worden gehandhaafd. 
Begeleiding: in de opstartfase is nog geen sprake van begeleiding in de zin van coaching of 
instructie: het betreft individueel roeien. Als in de praktijk blijkt dat dit goed verloopt zal de 
instructie weer worden opgestart, in éénpersoonsboten waarbij de instructeur op het vlot staat of 
in een eigen boot zit (dus altijd met 1,5 m afstand). 
Fase 2 betreft alle leeftijden. Alle leden beschikken over de roeibevoegdheid voor een C1 
(oefenboot) en 80 zijn bevoegd voor roeien in een skiff. 
 
Fase 3: samen roeien in een twee, start in overleg met de gemeente. 
Sportactiviteiten: roeien in boottypes voor twee roeiers (C2x, 2x en 2-).  
Minimaal 1,5 m afstand houden tussen beide roeiers is niet mogelijk met de bestaande 
meermansboten. Deze fase is daarom momenteel nog niet haalbaar. Zodra de 1,5 m afstand regel 
vervalt komt dit boottype als eerste in aanmerking, omdat vaak sprake is van vaste duo’s 
waardoor het aantal contacten hier geringer dan bij grotere boottypes. 
Groepsgrootte: Per boot bestaat de groep/bemanning uit twee personen. Via het 
botenreserveringsysteem kan het gelijktijdig aantal te reserveren boten gemaximeerd worden om 
het aantal op het terrein aanwezige personen te regelen.   
Vrijwel alle leden beschikken over de roeibevoegdheid voor een C2 (oefenboot) en 144 zijn 
bevoegd voor roeien in een 2x of 2-. 
 
Fase 4: samen roeien in alle boottypes, start overleg met de gemeente. 
Sportactiviteiten: roeien in: 

• Boottypes voor 4 roeiers, met of zonder stuurman.  

• Boottypes voor 8 roeiers, met stuurman. 
Groepsgrootte: Per boot bestaat de bemanning uit een team van minimaal 4 en maximaal 9 
roeiers, waarbij 1,5 m afstand houden niet mogelijk is. 
In deze fase komt ook het hervatten van groepsgewijze instructie en coaching voor volwassenen 
en ergometertrainingen (binnen-activiteit) weer terug in beeld. 
Dit betreft alle leeftijden en alle leden: maximaal 290 leden. 
 

3. Toezicht 

(geef hier aan hoe er toezicht is geregeld bij de activiteiten zodat geborgd is dat er wordt voldaan 
aan de gedragsregels) 

Zie het bijgevoegde document Corona protocol RRV.  

Een begeleider ziet toe op het uitvoeren van de hygiëne- en 1,5 m afstand-regels zoals opgenomen 
in het protocol, en helpt waar nodig. 

Uitgangspunt voor fase 1 en 2 is dat er geen direct contact tussen roeiers is doordat overal 1,5 m 
afstand wordt gehouden. Daarnaast wordt virusoverdracht via oppervlakken zo veel mogelijk 
beperkt, door de roeiers gebruik te laten maken van veel verschillende boten (een boot wordt 



slechts één of twee maal daags gebruikt) en de aangeraakte oppervlakken na het roeien goed te 
reinigen.   

 

4. Communicatie 

(geef hier aan op welke maatregelen u treft zodat alle betrokkenen weten aan welke regels zij zich 
moeten houden) 

Zie het bijgevoegde document Corona protocol RRV. 

De commissie communicatie zal de komende tijd stap voor stap, op consistente wijze, alle 
doelgroepen op het juiste moment en op de juiste wijze informeren. Eerder deze week is een 
enquete uitgezet, om begeleiders te werven. Momenteel wordt een schema gemaakt om de 
roeiers gelijkmatig over de week te kunnen spreiden. Op donderdag 14 mei 2020 is een videocall 
georganiseerd die het mogelijk maakt voor leden om in te bellen en vragen te stellen over de gang 
van zaken vanaf 15 mei. 

De exit-strategie uit het Corona-tijdperk, van niet roeien terug naar wel roeien, zal stap voor stap 
gaan gebeuren en de wijze waarop en het tempo waarmee, zal afhangen van het Rijk en ook van 
de gemeente, die de rol van Bevoegd Gezag heeft. In overleg met de gemeente wil de vereniging 
beschikbaar komende beleidsruimte benutten.  

Er zijn momenteel veel, soms niet erg heldere en met elkaar in tegenspraak zijnde, tijdelijke regels, 
protocollen en andere beleidsstukken van partijen als KNRB, NOC*NSF, gemeente en Rijk. Deze 
complexiteit zal naar verwachting voorlopig aanhouden. Binnen de vereniging bestaan 
doelgroepen zoals jeugd, junioren, begeleiders, leden die graag willen skiffen, privé-skiff-
eigenaren, families, leerlingen, instructeurs enz.. Op voorwaarde dat leden tijdig geïnformeerd 
zijn, kunnen ze hun verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de voor iedere fase geldende 
regels. Juiste en tijdige informatie naar de verschillende doelgroepen is daarom belangrijk.   

 

 


