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1. Wie, waar, wanneer en wat
A. Geef voor elke doelgroep en team/sporter aan op welke manier, op welk moment, waar op het
terrein (welk veld) zij hun sport kunnen beoefenen. Denk aan een rooster met begeleiders, teams,
velden, tijden, type sport etc.
Doelgroepen:
Zeilers die varen met open boten (dinghy’s). Volwassenen en kinderen.
Inrichting terrein

Figuur 1) Luchtfoto terrein jeugdzeilen (Gebieden worden afgezet met rood-wit lint.)
I. Toilet en 2x wasgelegenheid handen buiten
II. III, IV en V gebied waar gesport wordt “sport bubble” (op- en aftuigen en voorbereiden
training) in dit gebied beoefenen sporters hun sport en is 1,5m afstand niet aan de orde.
VI Gebied buiten de “sport bubble” hier houden volwassenen onderling en volwassenen van
kinderen 1.5m afstand.
NB in geval van beperkte groepsgrote kan het terrein gedeeld worden tussen II en III waarbij
terrein II voor recreatieve doelstellingen wordt ingericht. Hier wordt altijd 1.5m in acht
genomen.
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Figuur 2) voorbeeld 2m afstand tussen boten

Figuur 3) Noordkop (NP), Parkeren (P) en Kiss & Ride (K&R)
Roosters en Teams
Er wordt vanuit de “sport bubble” aan de noordzijde van het haven terrein met open boten gevaren
vanaf het strand of de helling aan de Vecht.
Er wordt gevaren tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Begeleiding en Herkenbaarheid
De volwassen begeleiding bestaat uit:
• Trainers instructeurs, belast met de begeleiding en toezicht op veiligheid op het water. De
trainers zijn allen gebrieft over de geldende protocollen en zien toe op de naleving hiervan
tijdens de training/instructie
• Walouders, belast met de begeleiding van de kinderen t/m 12 jaar op de kant. De walouders
zijn allen gebrieft over de geldende protocollen en zien toe op de naleving hiervan tijdens de
training/instructie
• Instructeurs en walouders zijn herkenbaar aan gele hesjes
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Herkenbaarheid zeilers:
• kinderen en jeugd van de KNZ&RV of bezoekende sporters die trainen of wedstrijd varen
onder dit protocol zijn herkenbaar aan een clubtenue. Voor de KNZ&RV is dit een blauwe
“tanktop” met logo KNZ&RV.

Figuur 4) Tenue zeilers KNZ&RV
Trainingsgebieden
Er wordt gezeild op het Markermeer ten noorden van de haven van de KNZ&RV

Figuur 5) Vaargebied
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Halen en brengen
Ouders komen hun kinderen zoveel mogelijk alleen brengen en halen. Dus 1 ouder/begeleider per
persoon geen broertjes, zusjes vriendjes etc. Na het afzetten van de kinderen vertrekken de ouders
weer van het haventerrein. De walouders ontvangen na aankomst direct een geel hesje zodat zij
herkenbaar zijn.
Het volledige terrein aan de noordzijde van de haven wordt ingericht voor stalling en optuigen van
boten. Parkeren en Kiss & Ride wordt (conform figuur 6) voorzien in het overloop parkeerterrein
“in de dijk” hier is ook een mogelijkheid om rondrijden mogelijk te maken.

Figuur 6) Noordkop (NP), Parkeren (P) en Kiss & Ride (K&R)
Toezicht en naleving
1. Maatregelen en regels worden vooraf gedeeld en opgehangen op het haventerrein.
2. Voor alle (sub)doelgroepen geldt dat de walouders en trainers belast zijn met het toezicht op
de naleving van de regel zoals die in dit protocol zijn gesteld. De havenmeesters zijn
namens het bestuur van de vereniging gemachtigd om toegang tot de haventerreinen te
ontzeggen.
3. Twee toiletten die gebruikt worden tijdens training en instructie worden met een sleutel
geopend door de havenmeester voor aanvang training. De toilet wordt dagelijks gereinigd.
4. Clubhuis, kleedkamers en instructieruimte worden geopend en regelmatig gereinigd.
5. Instructeurs reinigen met behulp desinfectiemiddel de trainingsmiddelen voor en na gebruik.
De vereniging voorziet hierin.
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