
Corona protocol Water Sportvereniging Amstelveen (WSA)
Handweg 131 Amstelveen    d.d. 17-5-2020
 
Betreft: vervolg openstelling WSA, buitensporten op 1,5 m afstand van elkaar voor
volwassenen
(v.a. 19 jaar)
Regels worden middels een nieuwsbrief aan alle leden vooraf kenbaar gemaakt, reservering is
noodzakelijk zodoende is er controle op het op de hoogte zijn van de regels. De regels zijn
ook zichtbaar ter inzage op het terrein.
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
-Gebruik je gezond verstand.
-Blijf thuis als je één of meer van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
niezen, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).
-Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je als kind weer sporten
en naar buiten.
-Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus
(COVID-19).
Je moet thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
-Houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden.
-Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
-Schud geen handen
-Was vaak je handen, met zeep en minimaal 20 seconden.
 
Watersporten vanaf 19 jaar (mogelijk onder voorwaarden en uitsluitend op
reservering).
-Toegangsregulatie door middel van reservering gebruik terrein en materiaal vooraf, dit om
drukte te voorkomen en ruimte om afstand te kunnen houden te garanderen. Oppervlakte
terrein 800m2.
-Sluit het hek altijd weer achter je af, zodat niemand zomaar het WSA-terrein kan betreden.
-Was je handen direct bij aankomst op het terrein, bij de buitenkraan of gebruik
desinfecterende hand-gel (beschikbaar in de loods), doe dit altijd voordat je materiaal gaat
pakken!
-Er wordt gevaren met eenmansvaartuigen (sups, surfplanken, opti’s, roeiboot en pico’s).
Uitgezonderd hiervan zijn gezinnen. Gezinnen kunnen gezamenlijk van een vaartuig
gebruikmaken. Net als kinderen onder 13 jaar, hierbij is wel toezicht door een volwassene (op
1,5m afstand indien dit geen gezinslid betreft) noodzakelijk.
-Houdt 1,5m afstand tot alle andere personen (behalve tot personen uit je eigen huishouden).
-Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af. Lukt dat niet vraag dan hulp. Degene die helpt
wast/desinfecteert voor en na hulp zijn handen en houdt 1,5 m afstand.
-Raak de boot en/of materiaal van een ander niet aan.
-Na het zeilen de boten schoonmaken, schoonmaakprotocol en middelen in loods beschikbaar.
-Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest, alleen bij “hoge nood” mag er gebruik worden
gemaakt van het toilet.
-De kleedkamers en douches zijn gesloten.
-Neem een waterdichte tas mee voor je kleding, en geen (waardevolle) spullen die niet tegen
water kunnen (de kleedkamers zijn gesloten).
-Neem je eigen drinken en een snack mee, de bar is gesloten.
-De kleedkamers en douches zijn gesloten. De WC mag alleen bij hele hoge nood (en dus
zeker niet voor omkleden) worden gebruikt.
-Kom in zeilkleding of draag badkleding onder je kleding als je een verenigingswetsuit gaat
gebruiken zodat je je op het veld kunt omkleden.
-maximaal 2 personen tegelijk in de materiaal loods (oppervlakte 40m2) en alleen om



-maximaal 2 personen tegelijk in de materiaal loods (oppervlakte 40m2) en alleen om
materiaal te pakken of op te bergen (ook hier niet omkleden).
-Na het gebruik je vaartuig en het gebruikte materiaal schoonmaken (ook bijv. helmstok, giek,
mast, lijnen, zwemvest en wetsuit). Schoonmaakmiddelen en schoonmaak protocol in de
loods beschikbaar.
Nadien natte of vochtige zwemvesten, zeilen, pakken, lijnen goed uithangen om te drogen.
-Na het sporten en opruimen terrein direct verlaten.
-Het verenigingsmateriaal kan zelfstandig gebruikt worden door WSA-leden vanaf 19 jaar
met een watersportabonnement en voldoende kennis van zaken, wel dient de 1,5 m afstand
gehouden te worden (m.u.v. gezinsleden en kinderen t/m 12 jaar onderling).  Pico’s, Opti,s,
sups en surfplanken zijn  geschikt als 1 mans vaartuig. Meermansvaartuigen zoals de kano,
roeiboot, pico’s (met zijn 2-en) en Volksboten kunnen voorlopig alleen gebruikt worden door
gezinnen.
-Jeugd tot en met 18 jaar mag binnen de vereniging alleen begeleid buitensporten. Dus tijdens
de cursus, georganiseerde activiteiten of onder begeleiding van een ouder/volwassene.
-Op dinsdagavond zullen we weer (vaak) gezamenlijk gaan zeilen, gezellig en handig als je
(nog) wat assistentie nodig hebt. Beperkte beschikbaarheid, reserveren noodzakelijk. Houd
hiervoor de WSA-Whattsapp-groep in de gaten (of meld je ervoor aan bij Vicky).
-Recreatief varen met eigen gestalde boten toegestaan, alleen of met familie. Toestemming tot
betreden terrein vooraf niet nodig. Houd je wel aan alle andere regels.
-Bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van beschikbare informatie uit; de
aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, het RIVM, het
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en NOC*NSF.
Contact persoon;
Vicky Reijnen-Verbaan
0650661986
Vicky@AL77.nl
 
 
 
 


