
de windsurfer: 

1. Optuigen met 3 mtr afstand verdeeld over gebied AAV tot aan Aruba Watersport.  
2. Ouders zetten bij begin terrein kinderen af en gaan niet tussen het optuigegebied staan. 

Wil je je kind helpen zoek samen een rustig plekje waar je samen kunt optuigen. 
3. Als er iemand moet helpen van het team dan moet degene die helpt wast voor en na het 

optuigen zijn handen met handgel.  
4. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan.  
5. Houd 1,5 meter afstand  
6. Na de training/races tijdelijk geen lunch. Neem zefl je drinkjug mee! 
7. Na races aftuigen op 3 mtr afstand van elkaar! 

de trainer/instructeur: 

1. Houd altijd 1,5 meter afstand van de windsurfers.  
2. Was je handen voor en na de les/training met handgel. 
3. Skippersmeeting van te voren in whatsapp group mbv tekeningen etc.. 
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. Op de finishboot afstand zoveel mogelijk houden. 
7. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen  schoon 

(bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.). 
8. Start wordt door max 2 mensen gedaan en 1.5 meter uit elkaar. 

 

WRCA: 

Hense(of ander van te voren bekend gemaakt bestuurslid)  is aanspreekpunt voor 
ouders en windsurfers. 

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

3. Geleend materiaal wordt na gebruik schoongemaakt. 
4. Voldoende desinfectie materiaal aanwezig en wipes. 

 

	


