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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

De OCN wil graag wedstrijden organiseren omdat het voor de zeilers leuk is om de gelegenheid te 

hebben hun niveau te meten en zicht te krijgen op een selectie voor EK/WK/KP/JP.  

De OCN heeft een vergunning gekregen om het evenement te organiseren. 

Binnen die vergunning gelden alle RIVM richtlijnen die thans gelden ter voorkoming van de 

verspreiding van het Covid-19 virus. 

Daarnaast wil de OCN er alles aan doen om de gezondheidsrisico’s voor deelnemers, hun 
familieleden, vrijwilligers en de inwoners van Workum te beschermen. 

Er geldt niet alleen een wettelijke plicht maar er is ook een morele verplichting om hier zo voorzichtig 

mogelijk in te zijn. Ook al is er een vergunning, indien de deelnemers zich niet aan de regels houden 

kan het evenement worden stilgelegd door de controlerende autoriteit. Dit verklaart waarom ervoor 

is gekozen om strenge regels te formuleren. Het betekent dat de rol van ouders beperkt zal mogen 

zijn. Indien de regels niet worden gerespecteerd zal er in de toekomst geen vergunning meer worden 

afgegeven. 

De OCN ziet ook liever een ongedwongen evenement en samenzijn op de wal, maar dit is in deze tijd 

echt niet mogelijk. 

Dit document is geschreven voor alle betrokken partijen van het watersportevenement voor de 

optimist in Workum 2020 om de richtlijnen te beschrijven om het zeilevenement veilig te laten 

verlopen. Dit evenement wordt voor de eerste keer georganiseerd voor de optimist door Optimist 

Club Nederland in samenwerking met het ervaren wedstrijdorganiserende comité van ZCK en lokale 

bedrijven. De richtlijnen voor het dit evenement zijn gebaseerd op de maatregelen en richtlijnen van 

de overheid en het RIVM om de gezondheid van eenieder die aan het evenement deelneemt te 

garanderen.  

We richten ons volledig op het goed kunnen laten verlopen van het evenement waarbij de sport 

centraal staat.  

De regels in dit document zijn streng. Indien ouders of deelnemers zich na waarschuwing niet 

houden aan deze regels kan dit leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.  

Er vindt geen prijsuitreiking plaats. De prijzen zullen worden opgestuurd.  

Wij verwachten nauwelijks bezoekers. Om deze reden worden er geen speciale maatregelen voor 

bezoekers getroffen.  

Corona coordinator is Timo Dam 06 30315943 

 

Met vriendelijke groet, 

Optimist Club Nederland          
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Inrichting terrein 
 

Deelnemers komen aan via de entree van Camping It Soal. Toegang wordt gereguleerd door Camping 

It Soal. Toegangsbewijzen zijn online te koop of via de receptie van It Soal, die haar eigen protocol 

volgt voor de bezoekers van de Camping. De Campingwegen zijn tijdens het evenement 

eenrichtingsverkeer. De boten van de deelnemers worden op verschillende plekken afgekoppeld: 

• Op het grasveld ten westen van Strandpaviljoen IJsselmeerzicht  

• Op het noordelijkdeel van het grasveld gelegen aan water It Soal 

 

De beschikbare ruimte per persoon op het terrein is meer dan 2 m2.  Zie bijlage voor de tekening 

met terrein indeling 

Het evenemententerrein is alleen toegankelijk voor deelnemers, coaches, aangewezen vrijwilligers 

en teamleaders en voor het wedstrijdcomité. Het terrein wordt met linten afgezet een openbaar 

terrein en wordt niet afgezet met hekwerk. Bij de gebieden waar de deelnemers te water gaan, 

worden borden geplaatst om recreanten naar een andere locatie te verwijzen. Er wordt ook ter 

plaatse actief verwezen door de organisatie. 

Er is 1 locatie waar de boten te water gaan: 

• Grasveld gelegen aan water It Soal. Recreanten en niet door de organisatie aangewezen 

vrijwilligers worden niet toegelaten op dit terrein. 

  

Organisatie en deelnemers 
• De wal organisatie bestaat uit ongeveer 5 personen 

• De wedstrijdorganisatie bestaat uit 1 wedstrijd comité van tussen de 8-15 crewleden 

• De jury bestaat uit 3 leden 

Alle vrijwilligers dienen een gezondheidsverklaring te mailen aan training@optimist.nl  

Per locatie zijn de volgende deelnemers ingedeeld: 

Evenementen terrein (grasveld) 

160 (max) Optimist Eenpersoons klasse (<15) 

   

   

   

  

mailto:training@optimist.nl
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Programma 
 

De organisatie treft de benodigde maatregelen om drukte op 1 locatie te voorkomen. Onderstaand 

een opsomming van deze maatregelen. 

 

Inschrijving en registratie 

Inschrijving en betaling vindt vooraf via een website van de organisatie plaats. Er zal op locatie geen 

inschrijving mogelijk zijn, er zal ook geen registratie op locatie plaatsvinden. De deelnemers worden 

dus niet verplicht om zich centraal in het Regatta office te melden. 

 

Brengen/halen Optimisten en rubberboten 

Optimisten en rubberboten worden uiterlijk vrijdag 4 september gebracht voor 20:00 uur en 

geplaatst in het daarvoor aangegeven vak op het terrein of in de haven. Indien men dit echt niet redt 

graag contact opnemen met penningmeester@optimist.nl 

Vanaf 20:00 uur mogen ouders en overige belangstellenden niet meer op het grasveld komen. 

Kinderen worden afgezet  

Aan het einde van de laatste wedstrijddag worden de bootjes per team opgeladen. Het tijdsslot per 

team en de locatie wordt via de coach of de teambegeleider doorgegeven aan de ouders. 

 

Opstel locatie optimisten 

Er is een vaste locaties aan wal op het grasveld. De locatie is alleen toegankelijk voor zeilers en 

coaches en per 8 deelnemers een teamleider van de club of het team voor ondersteuning en te 

water laten. de teamleider verlaat na het launchen het terrein. De namen en emailadressen moeten 

vooraf worden doorgeven aan penningmeester@optimist.nl  

De locatie begint vanaf de rode slagboom aan het begin van het grasveld ter hoogte van de slibway. 

Hier moet men ook zijn handen wassen met de daar aanwezige gel.  

Elke team, club heeft een vaste plaats voor de optimisten.  

Aangewezen personen zullen  hierop toezien en vragen beantwoorden. Zij zullen gele hesjes dragen.  

 

Te water gaan 

Per team/club zal er door organisatie aangegeven worden wanneer een groep het water op mag. Dit 

gaat op basis van vlaggen en geluidsignaal op afstand. Buiten deze periode is het niet toegestaan het 

water op te gaan. Op deze manier wordt drukte bij het te water gaan gereguleerd. 

De karretjes dienen goed herkenbaar gemerkt zijn met een duidelijk zichtbaar zeilnummer.  

 

Terugkeren op de wal 

Teams/clubs keren gezamenlijk terug en gaan op aangeven van de rescue coördinator de haven 

binnen. Op de wal zijn 2 aangewezen vrijwilligers aanwezig die een zeiler opvangen die vroegtijdig 

naar de kant komt. De vrijwilligers zullen de ouder bellen om het kind op te halen. 

De rescue coördinator geeft aan de vrijwilligers op de wal aan wanneer de zeilers naar de wal komen. 

Eigen teamleiders helpen hun eigen kinderen het water af. De kinderen tuigen zo snel mogelijk af. 

De kinderen worden afgehaald per team. Het tijdsslot wordt via de coach of tembegeleider 

doorgegeven. 

Op het water worden de wedstrijden op 1 wedstrijd gebied gevaren in maximaal 3 groepen. 

Gespreide wedstrijden is dus goed mogelijk. 

 

Uitslagen/ Mededelingen 

Alle uitslagen en mededelingen naar de deelnemers zullen online op de website worden geplaatst. 

Tevens kan er doormiddel van whats-app en social media gecommuniceerd worden.  

mailto:penningmeester@optimist.nl
mailto:penningmeester@optimist.nl
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Op- en afbouw 
Alle op- en afbouwactiviteiten worden verricht door de organisatie. Alle leveranciers die materialen 

komen afleveren, vertrekken weer zodra de materialen gelost zijn. Zo wordt gezorgd dat het aantal 

medewerkers op locatie minimaal blijft. 

De organisatie zorgt er vervolgens voor dat de materialen op de juiste plek komen te staan. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen. 
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Informatie recreanten/ deelnemers 
Informatie over de optimist selection event Workum 2020 is te vinden op de website 

www.optimist.nl   

Reis en verblijf wordt door de deelnemers zelf verzorgd en niet gefaciliteerd door de organisatie. Op 

Camping It Soal  zijn campingplekken  , die door de deelnemers zijn te reserveren. Ook in Workum en 

omgeving zullen deelnemers zelf onderdak zoeken. Ten slotte zal ook een deel thuis slapen. Het 

evenement vindt overdag plaats tussen 8 uur en 18 uur. De reserveringen voor Camping It Soal gaan 

direct naar de camping  en op deze camping wordt het protocol van Camping It Soal gevolgd. 

De organisatie voert een online controle uit voor eenieder die deelneemt aan evenementen. Dit 

wordt gedaan om mensen met klachten of symptomen te weren van het evenemententerrein.  

Deelnemers, coaches, rescue, wedstrijdorganisatie en medewerkers krijgen kort voorafgaand aan het 

evenement via de mail de volgende vragen toegestuurd, deze moet voor vrijdag 4 september 18 uur 

terug gestuurd worden, aan het adres training@optimist.nl indien dit niet gedaan is kan men niet 

deelnemen: 

No.  Vraag  

Vraag 1  Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 

Vraag 2  Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

Vraag 3  Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

Vraag 4 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met 

een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met 

deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

Vraag 5 

 

 

Bent u in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Vraag 6 in oranje gebied geweest 14 dagen voorafgaand aan het evenement 

 

Wanneer een vraag beantwoord wordt met JA, zal de persoon niet mogen deelnemen aan het 

evenement.  

De deelnemers worden vooraf geïnformeerd over het evenement en de corona maatregelen via de 

Notice of Race en de Sailing Instructions.  

Bovenstaande vragen zijn gebaseerd op de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. 

Het watersportevenement vindt plaats op het water, waardoor de zeilers in hun eigen boten varen 

en voldoende afstand houden tot elkaar. Hierdoor heeft elke deelnemer zijn eigen “zitplaats”.  

http://www./
mailto:training@optimist.nl
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Catering 
Gedurende het hele evenement zorgen deelnemers en medewerkers voor hun eigen ontbijt en 

lunchpakketten.  

Sanitaire voorzieningen 
Camping It Soal blijft open volgens de huidige regelingen gedurende het evenement. Deelnemers en 

organisatie kunnen dan ook gebruik maken van de sanitaire voorzieningen die hier aanwezig zijn. Het 

reeds goedgekeurde protocol voor Camping It Soal is hier van toepassing. 

Contactpersoon en toezicht 
Vanuit de organisatie (OCN bestuur) wordt er een corona verantwoordelijke aangewezen die te allen 

tijde aanwezig is op locatie, die toeziet op de naleving en de handhaving van de maatregelen. 

De taken van de corona-verantwoordelijke zijn: 

• De controle op de nalevering van dit protocol. Hij Heeft de bevoegdheid om: 

o Lopende activiteiten stil te leggen of aan te passen 

o Personen in samenwerking met beveiliging van het terrein te vorderen die zich niet 

aan de gestelde richtlijnen houden 

• Het coördineren op de wal en houden van toezicht op de naleving 

 

Zoals eerder genoemd houdt de corona coördinator toezicht op het grasveld en verwijzen bezoekers 

en recreanten door naar het strand nabij Kitesurfschool KiteMobile. 

 

Corona coordinator is Timo Dam 06 30315943 

 

 


