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Corona – protocol voor roeien, ergometeren en overige zaken 

Update 20 maart 2021 

 

Goed nieuws! 

Op 8 maart 2021 maakte het kabinet enkele aanpassingen van het coronabeleid bekend, 

waaronder een verruiming voor de buitensport: per dinsdag 16 maart mogen mensen ouder 

dan 26 jaar buiten met maximaal vier mensen sporten i.p.v. de twee die daarvoor gold; de 

voorwaarde is in de basis 1.5 meter afstand. Voor mensen tot en met 26 jaar was 

buitensporten al toegestaan, in teamverband, zonder 1.5 meter afstand te hoeven houden. 

Inmiddels hebben wij op 15 en 16 maart contact gehad met de KNRB en met de 

veiligheidsregio (dit gaat via het sportbedrijf van de gemeente Deventer) om de specifieke 

situatie van het roeien te bespreken, namelijk het feit dat roeiers achter elkaar zitten, 

waardoor het besmettingsgevaar aanzienlijk kleiner is en een kortere afstand dan 1.5 meter 

(nl. 1.35 m) bespreekbaar zou moeten zijn. Met dit maatwerk zouden veel meer mensen 

kunnen roeien namelijk en hierdoor de coronakilo’s kwijt kunnen raken, ook speerpunt in 

het huidige kabinetsbeleid. 

 

Het goede nieuws is dat het sportbedrijf kan instemmen met onze redeneerlijn, die dus 

mede is gebaseerd op de maatwerkbenadering van de KNRB. Voorwaarde hierbij is wel een 

goed functionerend protocol m.b.t. de logistiek op en om het vlot en de schoonmaak van het 

materiaal. Gelukkig hebben wij zo’n protocol, en het functioneert al geruime tijd prima. Dit 

protocol hebben wij op basis van de overeenstemming met het sportbedrijf nu aangepast. 

We roepen onze leden op om je goed aan alle regels te (blijven) houden. Zo hebben we zelf in 

de hand of het goed blijft gaan en verkleinen we de kans dat we het e.e.a. weer terug 

moeten draaien!  

 

Hieronder zetten we alles op een rijtje. Wij merken op dat de aanpassing kan leiden tot meer 

drukte op het vlot; houd daar rekening mee en houd afstand. Voor alle duidelijkheid: 

 Buiten de boot geldt voor alle leden > 26 jaar de afstandseis van 1.5 m; 

 Als je twijfelt, bedenkingen hebt of je niet gezond voelt, kom dan niet naar de roei. 

 

Protocol Daventria per 20 maart 2021 

  

Roeien 

1. De volgende boten kunnen worden afgeschreven: 

o Skiffs en C1’s: op basis van bevoegdheid, met de daarbij horende normale eisen; 

o C2/C3x- Overstekende krib en Daventria 125: C3x- geriggerd, als normaal (dus 3 

roeiers) of 2 roeiers met een gat zoals tot nu toe. NB de boten mogen niet als 

gestuurde C2 worden ingezet; 

o IJsselscout: als normaal (dus 1 stuur + 1 roeier of 2 roeiers ongestuurd); 

o C2x+ Rudy Post en Rapper en wherry’s: maximaal 2 inzittenden, namelijk stuur en 

boeg; 
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o Marie-Louise: als normaal; 

o 2x/2-: als normaal; 

o Vierzonder (4- en 4x-): als normaal; 

o C4 scull (C4x+): in een opstelling met de slagplek open. C4+ boord is hierdoor niet 

mogelijk; 

o Gladde 4 scull (4x+): in een opstelling met de slagplek open. 4+ boord is hierdoor 

niet mogelijk. NB dit geldt alleen voor de 2
e
 klas gladde vieren. Met de 1

e
 klas 

wedstrijdvieren wachten we tot een volledige bemanning is toegestaan; 

o Achten: niet toegestaan. 

 

Roeien in een C3x of C2x+ “met gat” mag alleen op de hank; voortstuwing en 

koersvastheid is voor de IJssel te gering en hierdoor gevaarlijk. Met de andere boten 

mag ook op de IJssel worden gevaren, uiteraard met inachtneming van de bevoegdheid. 

 

Let op! Roeien in skiff of tweezonder bij een watertemperatuur < 10 gr C mag alleen 

met ontheffing. Die wordt gegeven aan 1
e
 klas roeiers die zich voorbereiden op 

wedstrijden; aan te vragen via MijnDaventria op de website. 

 

2. I.v.m. bron- en contactonderzoek door de GGD blijven alle roeiers verplicht om naam en 

tijdstip van aankomst in te vullen op een lijst. Die lijst ligt op een tafeltje naast de 

werkplaats, met daarbij een alcoholdispenser om je handen en de pen te reinigen. Maak 

daar gebruik van! 

 

3. De regel van maximaal 3 boten afschrijven per kwartier gaat terug naar 2 boten per 

kwartier. Dit geldt ook voor de privéboten. Dit is noodzakelijk omdat er nu weer in 

grotere nummers geroeid mag worden en er dus meer mensen op het vlot aanwezig 

zijn. Houd rekening met andere ploegen door zorgvuldig handelen maar wel met een 

beetje tempo. Zorg er dus voor dat je je boot zonder vertraging in en uit het water 

haalt door een goede logistiek (riemen klaarleggen, van te voren afspreken wie waar 

tilt, wie maakt schoon etc.).  

 

4. Vrije inloop is niet toegestaan. Gebruik de sportsplanner om vooraf de boten in te delen. 

 

5. Wacht buiten de poort tot je ploeg compleet is.  

 

6. Het systeem van de gescheiden vlotten blijft: schoon vertrekvlot en vuil aankomstvlot. 

 

7. Het schoonmaakprotocol (gedateerd 1 juli 2020) blijft van kracht. Het is aangeplakt op 

de buitenzijde van het botenhuis. Houd je daar aan. Sowieso altijd handen wassen en de 

1.5 m in acht nemen. 

 



3 

 

8. De bovenstaande regels 1 t/m 5 en de 1.5 m eis gelden niet voor leden t/m 26 jaar. De 

andere regels dus wel. Tijdens het jeugdblok op zaterdag van 12.00 – 14.30 uur kunnen 

zij in elke boot roeien zonder af te schrijven; uiteraard wel conform bevoegdheid. 

Andere leden kunnen tijdens de jeugdblokken geen boot afschrijven. De jeugd wordt 

verzocht terughoudend om te gaan met het roeien buiten de blokken en zeker niet op 

spitsmomenten te gaan roeien. Wees solidair: houd ruimte voor de andere leden. 

 

Ergometeren 

1. Voor alle leden geldt: ergometeren mag alleen buiten op de vlotten. Binnen 

ergometeren is dus voor niemand toegestaan, ook niet in de loods of in het salon; 

2. Het is verboden te ergometeren als er ook wordt geroeid. Immers zijn de vlotten dan 

niet beschikbaar; 

3. Maximaal 3 ergometers per vlot, dus maximaal 6 ergometers tegelijk in gebruik. Neem 

de 1.5 m afstand in acht; 

4. Voor leden t/m 26 jaar geldt regel 3 niet, zij mogen meer ergometers inzetten; 

5. Tijdens de jeugd ergoblokken (ma 17.00 – 19.00 uur, vr 17.00 – 18.30 uur en za 12.00 – 

14.30 uur) kunnen oudere leden geen ergometers afschrijven; 

6. Na afloop de ergometers grondig reinigen met alcohol en ze weer netjes binnen 

terugzetten; 

7. Binnen trainen op matjes is niet toegestaan, ook niet voor de jongeren. Buiten mag wel. 

 

Salon, bestuurskamer, kleedkamers 

Het salon, de bar, de bestuurskamer, de ergometerruimte en de kleedkamers blijven 

gesloten. Alleen in noodgevallen (bv omslaan) mogen de kleedkamers worden gebruikt. 

 

Toiletten 

De boventoiletten blijven geopend. Houd wel rekening met de eisen: 1 persoon tegelijk in de 

toiletruimte en voor de trap graag wachten tot deze vrij is. 

 

Werkplaats 

De werkplaats is op bepaalde momenten en met beperkte bezetting open voor reparaties en 

schilderwerk, in elk geval dinsdagavond. Loop hier niet nodeloos naar binnen. 

 

Terras/koffie 

Na afloop koffie drinken op het terras mag in beperkte mate: zelf koffie meenemen, 

maximaal 4 personen bij elkaar, houd altijd de 1.5 m in acht en maak plaats als er nieuwe 

roeiers komen. 

 

========================================================================== 

 


