
Corona Protocol Het Zeilend Scheehout geldig vanaf 1 juni 2020 
(Nederlandse Vereniging tot behoud van Zeilwherries) 

Inleiding 

De overheid heeft de maatregelen t.a.v. Covid-19 verder verruimd. Roeien en restauratie van wherries is een 

activiteit waarbij ‘social distancing’ goed is toe te passen, mits alleen gezinnen/huisgenoten in een wherry varen en 

een beperkt aantal leden in de loods aanwezig is.  

De komende periode kijken we hoe dit gaat, indien nodig komen er aanpassingen. 

 

Het Zeilend Scheehout hanteert met ingang van 1 juni 2020 de volgende maatregelen: 

Algemene regels  Het Zeilend Scheehout 
• Houd minimaal 1,5m afstand 

• Pas goed op jezelf en anderen,  
geef elkaar de ruimte om afstand te 
houden, ook bij schoonmaken en tillen 
van boten 

• Was zo  vaak als mogelijk je handen 
grondig met zeep of desinfectans  

• Hoest en nies in elleboog 

• Ziekteverschijnselen of verkoudheid =  
thuisblijven 

• Ziek familielid = dan zelf ook 
thuisblijven 

• Familielid werkend in zorg = 
terughoudendheid 

• Behoor je tot de risicogroep = eigen 
verantwoordelijkheid 

• Help en herinner elkaar aan de juiste 
uitvoering van deze regels  

• In en vanuit de loods kan beperkt gevaren en gerestaureerd worden, 
waarvoor onderstaande regels gelden 

• Vanwege het beperkte aantal personen : aanmelden bij het bestuur 
wanneer je naar de loods wil gaan, 24 uur van te voren,  met vermelding 
van tijd en aantal personen (zie mail hierover) 

• Niet meer dan 6 personen gelijktijdig in de loods, waarvan maximaal 4 op 
de begane grond en maximaal 2 in de werkplaats op de verdieping 

• Op de begane grond van de loods mogen op geen enkel moment meer 
dan 4 personen aanwezig zijn 

• Maximaal 3 boten per dagdeel op het water 

• De keuken en vergaderruimte zijn afgesloten en mogen niet gebruikt 
worden met uitzondering van de keukenkraan, uitsluitend voor handen 
wassen en schoonmaken. Kraan direct na gebruik schoonmaken volgens 
protocol. 

• Zelf drinken, proviand, beker, bord meenemen, eigen (klap)stoel) 

• Geen afval in de loods achterlaten (meenemen naar huis)  

• Geen gebruik van de douche (tenzij medische noodzaak, bv onderkoeling) 

• Toilet is alleen voor nood toegankelijk, direct na gebruik zelf schoonmaken 
volgens protocol  

• Thuis omkleden, niet in de loods  

• Tassen met droge kleding, proviand ed in de auto laten 
 

Restauratie : 

• Wanneer meer dan 1 persoon gelijktijdig aan 1 boot of 1 object werkt dan 
mondmasker en wegwerphandschoenen gebruiken 

• Handvaten van gereedschappen voor en na gebruik schoonmaken volgens 
het schoonmaakprotocol 
 

Varen : 

• Verenigingsboten mogen niet gebruikt worden, alleen privé boten worden 

gebruikt door de eigenaar met gezin/huisgenoten (= bemanning) 

• Wherry te water laten dient zelfstandig door de bemanning gedaan te 
worden 

• Per kwartier mag 1 boot te water gaan, een volgende boot mag pas het 
terrein betreden wanneer de vorige boot in het water ligt; wanneer de 
boten uit het water komen ook een tussentijd van een kwartier in acht 
nemen 

Hygiëne  

• Schoonmaakprotocol is aanwezig en hangt bij de ingang van de loods (geldt in elk geval voor toilet, deurklinken, kraan, 
gereedschappen)  

• Ontsmettingsdoekjes/pompjes zijn beschikbaar bij de ingang in de loods en bij het vlot 

• Na het roeien altijd bootrand (incl scheehouten), handvatten riemen en randen van trailer/karretje met doekje afnemen 
en met water na spuiten 

• Toilet (beperkt toegankelijk, alleen indien noodzakelijk en volgens de daar opgehangen instructie), entreeruimte, 
handgrepen e.d. worden na elk gebruik gereinigd door de  ‘gebruiker’ 
Leden die de loods afsluiten zorgen voor reiniging van het toilet voor vertrek  

 


