
de zeiler: 

1. Trek thuis je watersportkleding aan. En verkleed je na de les/training  thuis. Was voor en 
na de les/training thuis je handen met zeep.Eigen waterfles mee , geen drinkjug 
aanwezig!  

2. Ouders zetten bij begin terrein kinderen af en komen niet op het terrein! Ga bij aankomst 
direct naar het aangegeven verzamelpunt. 

3. Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede 
sporter of eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt wast voor en na het optuigen 
zijn handen met handgel.  

4. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, laat kinderen 
elkaar helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur. 

5. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan.  
6. Houd 1,5 meter afstand tot je trainer/instructeur. 
7. Verlaat na de les/training zo snel mogelijk het terrein 

de trainer/instructeur: 

1. Houd altijd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s. 
2. Was je handen voor en na de les/training met handgel. 
3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de 

open lucht en houdt afstand.  
4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe 

dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen. 
5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.  
6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen  schoon 

(bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.). 

NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien: Bemanning uit hetzelfde 
huishouden komt, of er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle 
handelingen aan boord 

SYWA: 

Edwin is aanspreekpunt voor ouders en zeilers. 

1. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-
maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via webmail, ook 
door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken. 

2. Dartboot met 2 personen mits ze voldoen aan de gezondheidsvragen voor zeilers onder 
18 jr: volgenswatersportverbond is sporten tot 18 jr weer mogelijk en er is altijd een 
afstand tussen de zeilers op de boot dus dit hoeft geen probleem te zijn. 

3. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de 
maximale capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en 
richtlijnen.Dus boot optuigen 2 mtr uit elkaar en voldoende ruimte om te lopen. 

4. Stel, op meerdere punten, middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt 
schoonmaken. 

5. Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde verenigingsmateriaal dient dit 
materiaal na elk gebruik schoongemaakt te worden.  



	


