Protocol voor het toestaan te gaan skiffen bij wsv De Ank in
Doetinchem.
Het landelijke beleid in het kader van de Corona crisis maakt inmiddels een voorzichtige
herstart van het roeien mogelijk, in het bijzonder voor de jeugd. Wsv De Ank heeft geen
roeiende jeugdleden. In plaats daarvan wordt ervoor gekozen om te experimenteren
met een verantwoorde herstart van het roeien voor skiffeurs (binnen de roeisport is het
skiffen de discipline waarin je in een 1-persoonsboot roeit).
1.

Terrein

-

Om voldoende ruimte te waarborgen zorgt wsv De Ank ervoor dat er geen
auto’s voor de roeiloods staan geparkeerd om voldoende ruimte vrij te houden
voor het tillen van de boten en het schoonmaken na afloop op voldoende
afstand van elkaar.

-

Op het terrein is ruimte voor 4 skiffeurs en 4 skiff-boten, om de 1,5 meter
afstand te garanderen. Er is voldoende ruimte gemarkeerd om in-uitloop van
en naar het vlot cq. het schoonmaken van skiffs verantwoord te kunnen laten
plaatsvinden.

-

Aan het toegangshek en aan de toegangsdeur van de roeiloods hangt een
informatieblad dat er op wijst minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te
houden.

-

Er zijn ontsmettingsdoekjes om de knop van het toegangshek en roeiloods en
sleutelkastje te ontsmetten. Er hangt een dispenser met desinfectiemiddel aan
de roeiloods.
2.

Loodsen

-

Om de 1,5 meter afstand te garanderen zijn er per botengang in de loods
maximaal 2 roeiers aanwezig.

-

De loodsen zijn enkel vanaf het terrein toegankelijk. Er is geen verbinding
tussen de loods enerzijds en het clubhuis/kleedkamers/douches anderzijds.

-

Het clubhuis, de kleedkamers en douches zijn gesloten.

3.

Vlotten

-

Om de 1,5 meter afstand te garanderen zijn er maximaal 2 personen tegelijk
op het vlot. wsv De Ank heeft slechts 1 roeivlot.

-

Een skiff kan door een roeier zelf in het water kan worden gelegd. Het is
usance dat roeiers elkaar daarbij vaak helpen. Dit kan op 1,5 meter afstand
waarbij een roeier de punt vasthoudt, terwijl de ander de rest van de boot
draagt.

-

Op het terrein is voldoende ruimte om skiffs en de riemen schoon te maken.

De ergometers, die normaal in de loods staan, staan tot nader bericht bij
roeileden thuis.
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4.

Veiligheid

- De veiligheidsvoorzieningen, zoals EHBO, AED, brandblusser,
thermodekens zijn volledig toegankelijk. De WC in de grote loods is
toegankelijk. Als een roeier omslaat en blijkt dat hij onder een warme douche
moet, dan zal hij/zij gebruik moeten kunnen maken van de douche in de
kleedruimte.
5.

Hulpmiddelen voor het reguleren van de capaciteit

-

Per timeslot kunnen maximaal 4 skiffeurs roeien. Dit wordt bewaakt door
Roeicommissaris Sjoerd Hachmer en de roeicommissie via het digitale
afschrijvingssysteem My-Fleet. (In de roeiwereld in Nederland, is dit een veel
gebruikt afschrijfsysteem www.my-fleet.eu)

-

Tussen de timeslots dient minimaal 30 min vrijgehouden te worden. Leden
worden erop gewezen zich strikt te houden aan hun timeslot, bij het niet
naleven daarvan kan een roeilid worden berispt.

-

De skiffeurs kunnen onderling communiceren via whatsapp en telefoon om af
te stemmen wie wanneer gaat skiffen. Echter, het online afschrijfsysteem
MyFleet is leidend, elk lid dient separaat via dat systeem een boot cq. timeslot
te reserveren.

-

Vanaf heden dienen roeileden die beschikken over een privé-skiff hun boot
eveneens ‘af te schrijven’ via het algemene afschrijfsysteem.

-

Als de skiffeurs op het water zijn, zijn de deuren van de roeiloodsen
afgesloten.

-

Boot schoonmaken, desinfecteren en opruimen dient te gebeuren binnen de
gereserveerde timeslot.
6.

Hygiëne

-

In de roeiloods zijn schoonmaakartikelen en ontsmettingsmiddelen aanwezig.

-

Zowel bij aanvang van gebruik als tijdens het terugleggen van de skiffs in de
stelling dienen de gedeeltes waar de boot getild wordt/is te worden ontsmet
(bijv. boegbal/ spoorstang), ook in het geval van privé boten.

-

Zowel bij aanvang van gebruik als tijdens het terugleggen van riemen dienen
de handles te worden ontsmet, ook in het geval van privé boten.

-

Er is een schoonmaakrooster, ook m.b.t. de kritieke punten zoals deurknoppen
en wc’s.

-

De roeiers kleden zich thuis om (ze komen en vertrekken na het roeien in
dezelfde roeikleding.), of zorgen (bijvoorbeeld bij een lange fietsreis) voor
warme sportkleding in afgesloten en herkenbare kledingtas. Het meenemen
van kleding en persoonlijke spullen wordt zoveel mogelijk beperkt.

-

Warming-up en cooling-down doet de roeier thuis.

Roeiers worden er op gewezen hun handen te reinigen met dit middel zowel
direct bij aankomst als na vertrek.

Roeiers hebben maximaal 10 min voor aanvang van het timeslot toegang tot
de roeiloods en vertrekken direct nadat boot is schoongemaakt en terug
gelegd.
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7.

Handhaving en evaluatie

-

De roeicommissie is en in het bijzonder de voorzitter, Willem
Buunk, de corona-contactpersoon. Twee leden van roeicommissie, Kees
Huisman (Secretaris) en Miguel Mendes de Leon (Materiaalcommissaris),
staan in nauw contact staat met het algemeen bestuur van wsv De Ank. De
roeicommissie bewaakt het protocol zodat het skiffen verantwoord doorgang
kan vinden.

-

De roeicommissie bewaakt het protocol. Als dit goed gaat, vindt binnen de
roeicommissie evaluatie plaats, in de eerste week per dag en vervolgens 2 à
3 keer per week. Sjoerd Hachmer (Roeicommissaris) is geautoriseerd om
direct

-

De roeiers worden erop gewezen elkaar aan te spreken op naleving van de
regels in de 1,5 meter samenleving.

bij te sturen als uit de evaluatie blijkt dat dit noodzakelijk is.

8.

-

9.

Vervoer van en naar de vereniging
De meeste leden komen met de auto, fiets of lopend. De auto wordt
geparkeerd op de parkeerplaats bij sportpark zuid. Omdat het aantal roeiers
dat tegelijk aanwezig is, beperkt is zullen de vervoersbewegingen gering
blijven.
Communicatie

-

Dit protocol, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en na goedkeuring van de
gemeente Doetinchem, wordt door de roeicommissie van wsv De Ank
gedeeld met al haar leden. Per email, (openbare) verenigingswebsite en
middels informatieborden/A4 op duidelijke plekken binnen het
verenigingsterrein.

-

De (roei)leden worden per email regelmatig en met een minimum van 1x per
maand op de hoogte gehouden met updates.

10.

Zelfde huishouden
Indien 2 skiffers uit hetzelfde huishouden komen kunnen zij verantwoord
roeien in een dubbel2-skiff. Met inachtneming van de regels van dit protocol
alsook dat beide roeiers in het bezit zijn van de roei-bevoegdheid SK2.

-

NB, waar roeier vermeld staat, kan dit zowel een vrouwelijke als een mannelijke roeier
zijn.

Opgesteld 28 april 2020.
Update 8 mei: toevoeging punt 10.
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