Roeivereniging Die Leythe

Coronaprotocol per 14 Oktober 18+ en 1,5 meter afstand. Alleen skiffen.
Inhoud:
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3. Binnenkomen en verlaten van Die Leythe en looproute
4. Skiffen
5. Afschrijven en meenemen van boten
6. Beschikbare ruimte
7. Vlotcommissaris
8. Buiten de piektijden roeien

1. Inleiding
Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober jl. moeten wij met enorme pijn in
ons hart opnieuw besluiten het roeien flink in te perken.
Dit houdt voor Die Leythe in dat er vanaf 18+ alleen nog geskifft mag worden.
Jeugd en junioren mogen overal in roeien waar zij permissie voor hebben.
2. Uitgangspunten
• Het beleid van KNRB en de richtlijnen van RIVM zijn leidend.
Dat betekent op dit moment concreet:
Blijf thuis en kom NIET naar Die Leythe bij:
•
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging (vanaf 38 graden)

Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, of iemand in
jouw huishouden dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
•
•

Als je naar buiten gaat, houd dan tenminste 1,5 meter afstand tot anderen.
Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
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o

o
o
o
o
o
o

Was je handen voor en na het roeien!!!
▪ 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
▪ als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de
wc bent geweest.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was daarna je handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Het is verplicht binnen een mondkapje te dragen.

3. Binnen komen op en verlaten van de vereniging:
Zoals iedereen weet is de toegang van de vereniging smal. Om de 1,5 meter afstand te
waarborgen vraagt dit van iedereen discipline en geduld. Let dus goed op wanneer je naar
buiten wilt, of er iemand naar binnen komt en vice versa.
• Kom in roeikleding
• Binnenkomende leden hebben voorrang, omdat hij/zij niet kan zien wie er uitkomt.
Wacht bij de fietsenrekken voordat je zelf weggaat. Zorg goed voor elkaar en geef
elkaar de ruimte.
• De looproute is door de smalle brandgang, naast de loods naar het pleintje. Verlaten
van de loods is via de sociëteit en gangetje langs de kleedkamers.
• Loop de sociëteit in, leg je spullen op de tafel, was je handen, zet je boot op
meenemen en loop via het gangetje langs de kleedkamers, naar buiten en via de
brandgang naar het botenterrein.
De looproute is d.mv. pijlen op de grond aangegeven.
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4. skiffen
• Helaas mag er alleen nog maar in skiffs geroeid worden door mensen met scull 1,
scull 2, of scull 3. In gladde skiff of C1.
• Er zullen door de wedstrijdcommissaris en jeugdcommissaris roeiblokken worden
toebedeeld voor wedstrijdroeiers en de jeugd en junioren.
• Er mogen maximaal 4 skiffs tegelijk afgeschreven worden en aan het vlot liggen.
Gezien de dalende temperatuur van het water raden we iedereen aan NIET meer alleen weg
te gaan.
• Helaas is familie 2x ook niet toegestaan
5. Afschrijven en meenemen van boten
• Er kunnen maximaal 4 skiffs tegelijk afgeschreven worden. Zie je dat het vol is, ga dan
een kwartier later of eerder.
• Zet de boot op meenemen als je gaat roeien en kijk goed of je boot wordt
overgenomen.
• Je kan pas een nieuwe reservering maken als je de boot op meenemen hebt gezet.
Dit om iedereen zoveel mogelijk kans te geven te kunnen roeien.
6. Beschikbare ruimtes
Om de kans op besmetting kleiner te houden, is het van belang dat we ons houden aan de
‘1,5 meter afstand’ regel en overige hygiënemaatregelen die nodig zijn om overdracht van
het COVID-19 virus te voorkomen.
• Daarom is de sociëteit (zitgedeelte)en bar gesloten.
• Tassen neerleggen in de sociëteit op de tafels.
• De toiletten in de sociëteit zijn open.
• De kleedkamers en douches zijn gesloten.
• Alleen bij omslaan mag de douche gebruikt worden.
• Ook evenementen, vergaderingen op de vereniging en roei-instructie kunnen helaas
niet plaatsvinden.
• Krachthonk is open, maximaal 4 mensen tegelijk trainen, mits 1,5meter afstand.
• Ergometers: 1,5m uit elkaar max 4 tegelijk in 1 loodspad. Overdag alleen 4
ergometers in het middenpad gebruiken.
• Neem je sleutel mee in de boot
• Onderhoud aan boten max. 2 personen tegelijk
• Onderhoud aan het gebouw max 4 personen tegelijk

7. Vlotcommissaris
Zaterdagochtend en Zondagochtend zal er een vlotcommissaris zijn, die helpt om het
in en uit brengen van boten soepel te laten verlopen. Deze vraagt aan iedereen om
goed mee te werken aan de instructies met betrekking tot in en uitbrengen van
boten en het wegvaren en aankomen bij het vlot. Wij doen echt een beroep op
ieders geduld en discipline, dit is echt nodig om het goed te laten verlopen.
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•

•
•

•
•
•
•

Er mogen maximaal 2 mensen tegelijk in het loodspad aanwezig zijn, andere roeiers
wachten met 1,5 m afstand van elkaar naast de kleine loods en lopen de loods in
door het gangpad naast de sociëteit om via het gangetje naar het skiffgangpad te
lopen.
Ook na het roeien is het van belang om niet in de buitenruimtes te blijven, maar
direct weer te vertrekken. Dus niet blijven hangen op Die Leythe.
De vlotcommissaris zal zorgen dat er plantenspuiten met schoonmaakmiddel staan
en afdroogpapier om de boot schoon te maken op de plekken waar je de boot hebt
aangeraakt. De riemen kunnen met de handvaten in de emmer met water met
schoonmaakmiddel gedoopt worden, dat op Die Leythe beschikbaar is.
De vlotcommissaris heeft een geel hesje aan.
De vlotcommissaris regelt het verloop op het vlot, echter IEDEREEN is zelf ook
verantwoordelijk voor het houden van 1,5 meter afstand.
Dit betekent dat je pas de loods in gaat op aanwijzing van de vlotcommissaris.
Zorg dat alle lichten uit zijn bij vertrek

Het bestuur houdt zich het recht voor om bovengenoemde afspraken te herzien op basis van
nieuwe ontwikkelingen en/of problemen.

8. Buiten de piektijden roeien
Buiten de piektijden is er geen vlotcommissaris. Wij doen een groot appèl op jullie
verantwoordelijkheidsgevoel om zorg te dragen voor het opvolgen van de 1,5 meter
maatregelen en de hygiëne, zoals schoonmaken van de handles en de boot.

Voor vragen over het protocol mail naar aanspreekpersoon COVID-19, Talitha van Haasteren
Voorzitter@DieLeythe.nl

Wij realiseren ons dat dit zeer pittige maatregelen zijn, maar het is niet anders.
Het bestuur
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