
 

Coronaprotocol zeilen BWV de Eem  / locatie Baarn en Raboes / v04         

 
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van eind mei 2021 gaat 

de BWV De Eem vanaf 5 juni nog een stap verder open voor jeugdleden en vol-
wassenen zodat zij onder voorwaarden kunnen zeilen. Hierbij dient rekening te 
worden gehouden met vier zaken: 

1) Houd je aan de verhoogde hygiënevoorschriften / RIVM-maatregelen (link). 
2) Bewaar als je niet sport de 1,5 meter afstand van iedereen die aanwezig is. Dit 

zijn twee armlengten. Tenzij je tot hetzelfde gezin behoort. 
3) Bij het varen zelf of de boot te water leggen en eruit halen, hoeft de 1,5 meter 

niet continue te worden gehandhaafd. Maar wanneer de ruimte in de boot er is, 

doe je dat wel. 
4) Schreeuwen van commando’s wordt vermeden. 

 
 

Om de versoepelingen te kunnen realiseren worden de verenigingsregels voor 
het zeilen als volgt verruimd: 

• In Valk en Randmeer mogen vier personen zeilen. Dus bijvoorbeeld een in-

structeur en drie cursisten. 
• In de RS Venture vier personen. 

• In de Pico’s mag een fokkenist worden meegenomen. 
De coachboot kan bemensd worden met maximaal 4 personen 
 

Met bovenstaande regels is de inefficiency bij het instructie geven verdwenen en 
zijn er weer voldoende mogelijkheden voor het beoefenen van de zeilsport bij de 

vereniging. Toertochten met veel personen in een zeilboot vallen buiten de 
scope. 
 

VERENIGINGSPROTOCOL  

 Terrein Maximaal 20 personen aanwezig.  

 
Kom maximaal 10 minuten voor het tijdstip dat je je boot hebt afgeschreven.  
 

Loop via de benedengang het terrein op. Maak je handen schoon met desinfec-
tiemiddel.  

 
Verlaat het terrein via de trap naar het terras, via de recover en de binnentrap. 
De route staat aangegeven. 

 
 

 Wat is toegestaan/ welke boten zijn beschikbaar 
 

 

  
De normale regels voor de bevoegdheden en welke boten je daarbij kunt 
gebruiken gelden onverkort. Verder: 

• Het invullen van de coronaverklaring op de website is verplicht an-
ders kun je geen zeilboot reserveren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus


• Voor Big Bird, Buizerd, Slechtvalk en Wilde Makou geldt een maxi-

mum van 4 personen 
• Voor de beide Pico’s, en de Laerling geldt een maximum van twee 

personen 
 
Per uur kunnen er maximaal 5 zeilboten aankomen en mogen maximaal 5 zeilbo-

ten vertrekken. Wees geduldig en houd rekening met elkaar. En help elkaar. 
 

 
 Loods 

 
Zeilmateriaal, voor zover niet aanwezig bij de boten, ligt in de wherryloods 
Er mogen maximaal 2 personen in deze loods aanwezig zijn. Al het materi-

aal wordt zoveel mogelijk geordend per boot. 
 

 Jollenterrein en boxen 
 

 

 
De Pico’s zijn gestald op hun trailer op het jollenveld. Na gebruik worden de Pico’s 

hier weer geplaatst. Er moet gelet worden op de afwatering van regenwater. De 
overige boten liggen in hun zeilboxen. 
 
 Clubhuis 
 

 Gedeeltelijk gesloten 

 
De Recover mag niet gebruikt worden. Het terras wel en het afhalen van drankjes 
aan de bar is toegestaan voor één persoon aan een tafeltje. 

 
 

 Kleedkamers 
 

Geopend 

 
De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. 

 
Toiletten  

 

 

 

De toiletten zijn open. Daar zijn water, zeep en papieren handdoeken.  

 
Hal 
 

  

 

De afschrijfcomputer in de hal wordt niet gebruikt. Je schrijft je boot thuis af. Je 
boot is meteen bevestigd. Als je een boot afschrijft, kom je zeilen.  

 
Hygiëne 
 
 

Lijnen kunnen met sop of desinfectiemiddel worden schoongemaakt en de hech-
ting van virus op ruwe oppervlakken is gering. Het gebruik van zeilhandschoenen 

is niet verplicht maar wordt aangeraden als je het zeil veelvuldig aanraakt. Of de 
kans op besmetting aanwezig is door het aanraken van oppervlakken en/of 



kleiner wordt door zeilhandschoenen is onderwerp van discussie. 

 
 

Contact en evaluatie 

 
Neem voor vragen over dit protocol of voor suggesties voor verbeteringen contact 

op met voorzitter@bwvdeeem.nl 
 
Communicatie 
 
 
Op de website staat altijd de laatste informatie. De leden krijgen van het bestuur 

een ActuEem Special telkens als dit protocol wezenlijk wijzigt. 
 
Versiebeheer 
 

Dit protocol is van toepassing op de locatie Baarn en voorzover mogelijk het Ra-
boes. Het betreft versie 04.  

 

mailto:info@rvdelaak.nl

