
Instructie voor CoVé’s

Veilig roeien bij WRV De Zaan



We gaan starten

• We starten 19-5-2020 op di, woe en do avond met roeien
• Tijden 19.00 – 21.00, 19.15 – 21.15 en 19.30 tot 21.30 uur
• Maximaal 2 boten per steiger

• Leden kunnen alleen in een eenpersoonsboot roeien

• Leden schrijven in via reserveren@wrvdezaan.nl

• Je kunt op het rooster op de website zien welke roeiers je kunt verwachten

• De leden ontvangen zaterdag 16-5-2020 een mail dat we weer starten

• Corona-coördinator is José Kruiver

• Lees het protocol door zodat je op de hoogte bent van de regels



Belangrijke aandachtspunten

• Je bent op tijd aanwezig bent en je gaat als laatste weg (bij vertrek reinig je de deurknoppen en toilet als dat gebruikt is)

• Je draagt als CoVé een geel hesje (hangt bij ingang)

• Je zorgt dat de deuren naar de loods op de haak staan (zodat zo min mogelijk deurknoppen worden aangeraakt)

• Je stelt bij binnenkomst vast of roeier klachtenvrij is

• Je let erop dat iedereen (ook jijzelf) de handen reinigt bij binnenkomst en vertrek

• Je helpt de roeiers met de boten te water laten gaan (maximaal 2 boten per vlot)

• Je zorgt ervoor dat iedereen alleen het eigen materiaal gebruikt en zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van toilet. De sociëteit, 
kleedkamer en douche zijn voor de roeiers gesloten!

• Je let erop dat roeiers direct na het sporten de accommodatie te verlaten

• Je let er op dat de regels in acht worden genomen (1,5 meter afstand, looproute)

• Je let erop dat de boten worden gereinigd (riemen, riggers, zitje, boorden)

• Je meldt bijzonderheden direct bij de Corona-coördinator: José Kruiver 06 22 36 56 18 of info@wrvdezaan.nl



Het rooster: wie doet welke avond?

Datum Wie Datum Wie

19-05-2020 di Joke 26-05-2020 di Caroline

20-05-2020 woe Mathijs 27-05-2020 woe Gerda

21-05-2020 do Gerard 28-05-2020 do José


