Aanpassing Corona regels
dd 02 november 2020
Wat kan niet meer :
• Clubhuis, kleedkamers, douches en cafetaria betreden (zijn gesloten)
• Sporten in georganiseerde verband (reguliere trainingen en opleidingen)

Wat kan nog wel :
• Zelfstandige roeien is corona-gewijs enkel toegelaten voor ervaren roei(st)er enkel in skiff
of C1 ; een bubbeldubbel (of C3) kan enkel voor personen uit éénzelfde huisgezin.
• Een ervaren roei(st)er is iemand (vanuit veiligheidsoogpunt) die
EN met roeien gestart is in 2019 of ervoor.
EN vertrouwd is met roeien in skiff of C1, wat betekent kunnen aanleggen aan de
steiger zonder de boot te beschadigen, de roeimanoeuvres feilloos kunnen uitvoeren,
zelfstandig in- en uitstappen, …
EN weet wat er moet gebeuren bij noodsituaties (als iemand omslaat of als hij/zij zelf
omslaat, …)
EN op de meter/peterlijst (zie bijlage) staan.
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• Gezien jeugd (ouder dan 12 jaar) steeds onder (georganiseerde) begeleiding veilig moet
kunnen sporten (juist inschatten van gevaren), kunnen zij NIET komen roeien.
• Jongeren geboren in 2008 of later mogen nog wel een training volgen ; bij voldoende
interesse moet er afgesproken worden met de trainers.

Waar moet je rekening mee houden :
• Je komt roeien onder eigen verantwoordelijkheid, zowel naar eigen gezondheid als naar
het gebruik van het materiaal.
• Je schrijft je in op de inschrijfapp : kies tabblad ‘zelfstandig roeien’. Inschrijven gebeurt ten
laatste voor 21.00 h de avond voordien.
• Elke roeisessie start op het uur en duurt ongeveer 1.5 uur ; dit moet ervoor zorgen dat er
maximaal 4 personen gelijktijdig op het terrein en steiger kunnen aanwezig zijn. Op het
water gaan dus op een rond uur, van het water komen op het half uur. Je kruist een
ander slot enkel op het water ; nooit aan de loods of steiger.
• Er wordt steeds geroeid met daglicht (eerste sessie 8.00 h ; laatste 16.00 h ; dit gaat op
termijn ingekort worden door de inkortende dagen : zie inschrijfmogelijkheden in app)
• Materiaal wordt steeds van het water gehaald, volledig gereinigd en daarna op de
cruciale plekken (aanraakpunten) ontsmet.
• Enkel sessies waar minimum 2 personen op hetzelfde startuur zijn ingeschreven kunnen
doorgaan ; boten worden steeds met 2 uit het schap gehaald en in het schap gelegd. Het
dragen van de boot naar de steiger gebeurt met 2 personen.
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• Roei samen of wacht regelmatig (bv na 2 km) op elkaar ; in geval van problemen kan je
de andere snel helpen.
• Elke roei(st)er gebruikt enkel de boten waarmee ze vertrouwd zijn en die aan hen werden
toegewezen (zie peterschapslijst). De geldt zeker voor de kwetsbare houten skiffs.
• Pas alle bekende/vertrouwde corona maatregelen toe (steeds 1.5 m afstand (ook bij het
vasthouden aan de steiger), ziek zijn is zich afmelden en thuis blijven, mondmasker tot in de
boot, handen wassen en ontsmetten, materiaal wassen en ontsmetten na gebruik, eigen
handdoek mee naar huis na gebruik, inschrijven in app (voor contacttracing))
• De botenloods mag enkel betreden worden om de boten op te halen en terug op te bergen.
• Werk door tijdens op en van het water gaan ; blijf niet hangen aan de loods. Zorg dat de
volgende sessies ook tijdig kunnen beginnen en er geen wachtmomenten ontstaan.
• Alle beschadigingen aan boten en riemen worden onmiddellijk gemeld aan Fred
(materiaalbestuurder). Dit geldt ook voor alle andere vastgestelde onregelmatigheden aan
gebouw, steiger, …

Respecteer alsjeblief deze regels : het houdt ons op het water
Het bestuur van The OAR
Bij problemen / meldingen Fred (0475/71.17.89) of Yves (0468/19.36.09)
PS. Protocol werd voorgelegd en goedgekeurd door burgemeester Ranst, VRL, VSF en Dynamo
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