
Corona-protocol jeugd zeilwedstrijden Combi Vinkeveen 

7 september 2020 – versie DEF 

Inleiding 

Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude (WVA) organiseert jaarlijks diverse zeilwedstrijden en 

evenementen. In maart en april werd duidelijk dat als gevolg van Covid-19 we voorlopig geen 

wedstrijden konden zeilen. Vanuit het Rijk, maar ook door de veiligheidsregio is dit expliciet verboden. 

Vanaf mei mochten de training voor onze jeugdleden onder voorwaarden weer opgestart worden. 

Hiervoor is een coronaprotocol goedgekeurd door de Gemeente De Ronde Venen. Eind juni heeft het 

Rijk versoepelingen aangekondigd. Eén van de versoepelingen is dat contactsporten (en zeilen in 

meermansboten) binnen bepaalde kaders weer mogelijk zijn.  

Combi Vinkeveen 

De WVA organiseert jaarlijks de Combi Vinkeveen, een zeilwedstrijd voor de jeugd in de leeftijd van 8 

t/m 16 jaar. Er wordt gevaren in de klassen Optimist en Splash.  

Het evenement duurt twee dagen en vindt dit jaar plaats op 12 en 13 september. Om het evenement 

in goede banen te laten verlopen hebben we naast de normale organisatie speciale aandacht voor 

maatregelen rondom Covid-19. In dit document worden de algemene en specifieke kaders en 

uitgangspunten voor dit evenement uiteen gezet.  

Algemene kaders en uitgangspunten 

De volgende algemene basisregels zijn van kracht voor iedereen: 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 

van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ongeacht leeftijd; 

• houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• vermijd drukte; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• hoest en nies in de elleboog; 

• gebruik papieren zakdoekjes. 

Zeilers hoeven tijdens de zeilwedstrijden onderling de 1,5 meter regel niet te hanteren. Na de 

zeilwedstrijden (op de wal) is de 1,5 meter regel wel van toepassing voor personen vanaf 13 jaar en 

kinderen t/m 12 ten opzicht van volwassenen. De WVA is niet verantwoordelijk als zeilers en 

bezoekers de 1,5 meter regel overtreden. De zeilers en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het 

hanteren en handhaven van de 1,5 meter regel. Alle zeilers en bezoekers worden met klem 

opgeroepen om zich te houden aan de 1,5 meter regel. 

Specifieke kaders en uitgangspunten voor Combi Vinkeveen 

Hieronder in het kort de specifieke kaders, uitgangspunten en randvoorwaarden waaronder we de 

wedstrijden willen organiseren. 

Maximaal aantal deelnemers 

De WVA hanteert een maximum van 150 boten. Waarbij we maximaal 10 tweemansboten 

verwachten. Dit wordt bepaald op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. We monitoren het 

aantal inschrijvingen continu, maar we kunnen helaas niet uitsluiten dat we de inschrijving van zeilers 

later alsnog moeten terugdraaien als het aantal boten de grens van 150 overschrijdt. Eventueel 

betaald inschrijfgeld wordt dan teruggestort.  

Supporters/bezoekers/geïnteresseerden 

Het heeft onze voorkeur als zeilers gedurende het weekend alleen door hun coach worden begeleid 

en dat de ouders de zeilers alleen brengen en halen. We hebben alle deelnemers en verenigingen 

ook opgeroepen om zich hier zoveel mogelijk aan te houden. In uiterste geval is het ouders 



toegestaan om op het terrein te blijven, maar overige familieleden/vrienden/bekenden zijn helaas niet 

welkom.  

Clubhuis 

• In het clubhuis geldt eenrichtingsverkeer.  

• Het clubhuis is alleen geopend om iets bij de bar te halen en vervolgens buiten te nuttigen.   

• Toiletten en kleedruimtes zijn gesloten. Het toiletgebouw van het recreatieschap op zandeiland 5 

is geopend en wordt extra vaak schoongemaakt tijdens het evenement.  

• Kinderen mogen niet in het clubhuis komen.  

• Kamperen rondom het clubhuis en op het parkeerterrein is niet toegestaan. 

 

Brengen/halen zeilboten en rubberboten 

 

• De organisatie van de WVA wijst zeilers een plek toe op het parkeerterrein waar zij hun boot 

kunnen af-/opladen. Optimist groen brengt vervolgens de trolley met zeilboot naar de slipway op 

het parkeerterrein (zie plattegrond) en de overige klassen brengen hun zeilboot met trolley naar 

de aangewezen plek op het terrein rondom het clubschip van de WVA.  

• Zeilboten kunnen vrijdag en zaterdag gebracht worden.  

• Rubberboten van verenigingen worden zoveel mogelijk de vrijdag voor het evenement gebracht 

en via de slipway naast het duikgebied te water gelaten. Rubberboten kunnen ook maandag nog 

opgehaald worden.  

Starttoren 

 

De Starttoren is alleen toegankelijk voor vrijwilligers van de WVA.  

Start- en contraschepen 

 

Op het startschip zal een zo beperkt mogelijke bezetting aanwezig zijn. Alleen leden van het WVA 

wedstrijd comité mogen op de startschepen en contraschepen komen. Als op de schepen de 1,5 

meter afstand niet gehouden kan worden, is het wenselijk dat de aanwezigen een mondkapje dragen. 

De WVA is hier niet verantwoordelijk voor, de vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven 

van de afstandsregels. Het is zeilers en andere belangstellenden niet toegestaan de start- en 

contraschepen te betreden. 

Protestbehandeling 

 

Protestbehandelingen vinden plaats in het clubschip. Verder geldt het volgende voor 

protestbehandelingen: 

• Partijen die betrokken zijn bij een protest dienen buiten te wachten. 

• Partijen worden door het protest comité één voor één binnen geroepen via de reguliere ingang 

van het clubschip. 

• Het is verplicht om bij binnenkomst van het clubschip je handen te desinfecteren. 

• Na het protest wordt de uitgang aan de zijkant van het clubschip gebruikt.  

• Tijdens de protestbehandeling zijn toehoorders niet toegestaan. 

Prijsuitreiking evenementen 

 

Er wordt in twee verschillende velden gevaren: veld Optimist Groen en een veld voor de overige 

klassen. Voor beide groepen vindt buiten een korte prijsuitreiking plaats. Bij deze prijsuitreiking gelden 

uiteraard de eerder genoemde algemene kaders en uitgangspunten.  

Om het makkelijker te maken voor iedereen om zich te houden aan de algemene uitgangspunten is 

ervoor gekozen om het veld Optimist Groen op zondag om uiterlijk 14.00 uur te laten stoppen met 

zeilen. Het veld met de overige klassen eindigt niet voor 15.00 uur. Hiermee spreiden we het aantal 

aanwezigen bij de prijsuitreiking en logistieke bewegingen op het parkeerterrein.  



Tot slot 

 

De veiligheid en gezondheid van zowel deelnemers als vrijwilligers staat voorop tijdens onze 

wedstrijden. Als wij dit om wat voor reden dan ook niet goed kunnen borgen dan kunnen we besluiten 

het evenement te annuleren. Dit protocol wordt aan alle ingeschreven deelnemers ter kennisgeving 

toegestuurd en tijdens het weekend gepubliceerd op het wedstrijdinformatiebord. 

Aanspreekpunt op locatie aangaande Corona: Daan Versteeg en Bas Boer  
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Optuigplek Opti groen  

Palaver Opti groen  


