Enkhuizer Watersport Vereniging ‘Almere’ (EWVA)

Protocol verantwoord sporten/zeilen op 1,5 meter per 1 juli 2020
Watersporten is voor iedereen weer mogelijk. Daarbij zijn wel enkele voorwaarden van toepassing
waar wij rekening mee moeten houden. Deze staan in dit protocol beschreven en zijn specifiek van
toepassing voor EWVA.
Dit protocol is van toepassing tijdens EWVA activiteiten (inclusief wedstrijden met gebruik van eigen
boot) en voor leden/introducees die gebruik maken van, dan wel onderhoud plegen aan EWVA
materialen (rib, startschip, zeilboten en toebehoren).
Protocol per 1 juli 2020.
Opgesteld in overleg met het watersportverbond en de veiligheidsregio NHN
Algemeen
• In de materialenloods en op de steigers wordt 1,5 meter afstand gehouden. Dit met uitzondering
van mensen uit hetzelfde huishouden.
• Uiteraard houden wij ons aan alle overige officiële maatregelen m.b.t. Corona.
• Omkleden doen wij thuis of in de sanitaire ruimtes van de Compagnieshaven. Dit is niet
toegestaan in de materialenloods c.q. op de steigers.
• Persoonlijke spullen en tassen van zeilpashouders -tijdens het gebruik van de zeilboten- mogen
achtergelaten worden in de materialenloods mits deze in een volledig afsluitbare tas of koffer
zitten. De tas c.q. koffer dient voor de stelling met zeilen worden gezet aan de kant van de
werkplaats. Tassen c.q. koffers dienen minimaal een meter uit elkaar te staan. Er mogen
maximaal 4 tassen c.q. koffers in de materialen loods staan.
• Voor alle boten geldt: Wij houden 1,5 meter afstand als de boten niet in gebruik zijn c.q. in de
box liggen (m.u.v. tijdens het op- en aftuigen).
Zeilboten
• Tijdens het varen
• Er zijn geen beperkingen voor het gebruik van de boten.
• Er is geen maximum voor de bemanning.
• Tijdens het varen is aan boord de 1,5 meter afstand niet van toepassing. Uiteraard wordt wel
geadviseerd niet onnodig met veel mensen aan te gaan varen.
• Op de steiger en in de box
o Op de steiger houden wij 1,5 meter afstand van elkaar.
o Ook het optuigen van boten op de wal houden wij ook de 1,5 meter afstand van elkaar.
o Met uitzondering tijdens het op- en aftuigen van boten in de box houden wij ook hier 1,5
meter afstand van elkaar (bijvoorbeeld tijdens schoonmaken en/of klussen).
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Rib’s
• De rib’s mogen met maximaal 2 mensen bemand worden waarbij de stuurman en het
bemanningslid minimaal 1,5 afstand houden. Daarbij behoudt de stuurman zijn zit positie en het
bemanningslid blijft voor in de boot.
• Zie ook tekening 1.
• Wanneer noodzakelijk voor de begeleiding bij een training mag worden afgeweken van het
maximaal aantal mensen en de beperkt van 1,5 meter.
Startschip Lucky Bird (12 meter)
De Lucky Bird mag met maximaal 4 mensen worden gevaren. Waarvan:
• De stuurman in het stuurhuis.
• Twee bemanningsleden in de kuip, één aan bakboordzijde en één aan stuurboordzijde.
• (optioneel). Éen persoon op het voordek. Deze laatste is alleen toegestaan tot en met 4 bft.
• Wanneer noodzakelijk voor de begeleiding bij een training mag worden afgeweken van het
maximaal aantal mensen en de beperkt van 1,5 meter.

Coördinator namens de vereniging:
Rob Overduin
T: 06-53836479
E: materialen@ewva.nl
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwij coronavirus (COVID19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwij coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot
minimaal zeven dagen na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwij coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/
bewegen;
• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw
huishouden op de wal, met uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht; • schud geen handen;
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct
daarna naar huis.

