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Samenvatting 
Het watersport(hoog)seizoen staat voor de deur. Ook op het water is het van belang dat iedereen 
zich houdt aan de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
 
Het Watersportverbond, dat zich laat adviseren door NOC*NSF, het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) en de ministeries die zich met de corona-problematiek bezighouden, 
meldt het volgende:  
 

• Voor zeilers t/m 26 jaar is het niet langer nodig de 1,5 meter in acht te nemen. Deze groep 
mag ook weer onderlinge wedstrijdjes varen;  

• Personen uit één huishouden mogen ook samen het water op zonder rekening te houden 
met de 1,5 meter;   

• Zeilers vanaf 27 jaar mogen met maximaal vier personen hun sport uitoefenen waarbij 1,5 
meter in acht genomen moet worden. 

 
Dit protocol is van toepassing op de zeillocatie van De Hoop aan de Vinkeveense Plassen. Het is van 
belang dat iedereen zich aan de regels in dit protocol houdt. Mogelijk zullen deze regels in de zomer 
versoepeld worden.  
 
Zeilcommissielid Dick Buitelaar (d.r.buitelaar@gmail.com) heeft zich beschikbaar gesteld als corona- 
contactpersoon voor het zeilen.  

Uitgangspunten 
• Iedereen vanaf 27 jaar, niet behorende tot één huishouden, dient ook op het water de 1,5 

meter afstand in acht te nemen;  
• Voor personen uit één huishouden én sporters t/m 26 jaar vervalt op het water de 1,5 meter 

afstand; 
• Zeilwedstrijden en evenementen zijn alleen toegestaan voor personen t/m 26 jaar.  
• De Hoop zal regelmatig dit protocol evalueren en hierover communiceren; 
• Te allen tijde worden de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, het Watersportverbond, 

veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Gemeente Amsterdam gevolgd. 

Algemene richtlijnen 
Naast de hieronder vermelde maatregelen gelden de algemene richtlijnen van het RIVM die in het 
dagelijks leven gelden. Het is van belang dat deze richtlijnen ook buiten De Hoop worden nageleefd 
om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.  

Veiligheid- en hygiëneregels  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts (vanaf 38 C°); 



• Laat je testen als iemand in je huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en 
naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden; 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

Aanwijzingen voor het gebruik van de zeilboten 
• In de boot moet tenminste één persoon beschikken over de Z2 bevoegdheid; 
• Kom, zo veel als mogelijk, in je zeilkleding; 
• Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
• Neem je eigen fles of bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• Hou je aan de aanwijzingen die door of namens de havenmeester zijn/worden gegeven in het 

kader van het bewaren van de noodzakelijke afstand; 
• Gebruik eventueel een mondkapje; 
• Was/desinfecteer je handen; 
• Maak vooraf afspraken over taakverdeling bij het optuigen, varen en aftuigen zodat 

onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden; 
• Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan; 
• Na het zeilen dienen gebruikte onderdelen van de boot te worden schoongemaakt met de 

aanwezige reinigingsalcohol; 
• Na het opruimen van de boot: was je handen en verlaat zo snel mogelijk de accommodatie. 

 


