
Coronaprotocol Kustzeilvereniging Monster 

Vanaf 11 mei mogen ook watersporters ouder dan 18 jaar weer trainen in de buitenlucht. 
Hierdoor kunnen we weer gaan zeilen. Dit doen we op een verantwoorde manier om 
eventuele verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Het is van essentieel belang om 
onderstaand protocol op te volgen en ik vraag jullie met klem om dit ook te doen. Zo blijft de 
Kustzeilvereniging een veilige plaats om te sporten.  

De basis: 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop! Daarnaast zijn de actuele richtlijnen van het 
RIVM zijn de basis: Blijf dus thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende 
(milde) symptomen hebt gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts! 
En houd 1,5 m afstand van elkaar (m.u.v. gezinsleden). Mocht je één van 
bovenstaande (milde) klachten krijgen tijdens het sporten, ga dan gelijk naar huis. 

2. Veiligheid staat voorop, dus zorg ervoor dat je boot in goede conditie is en gekeurd is. 
Ga alleen varen als de omstandigheden geen verhoogd risico met zich meebrengen 
(met oog op inzet KNRM/Reddingsbrigade). Ga met minimaal twee boten tegelijk het 
water op en blijf in het zicht van elkaar.  

3. We beperken het aantal bewegingen rond het clubhuis tot een minimum. Dit geldt ook 
voor het gebruik van de tractor. Gebruik deze zo min mogelijk en desinfecteer eerst je 
handen voor je de tractor in stapt. We zullen een busje desinfecterende gel in de 
tractor leggen.   

4. Ga voor vertrek naar het strand thuis naar het toilet en was je handen voor en na het 
bezoek van het strand. 

De komende tijd komen er stap voor stap meer mogelijkheden: 

Stap 1: Het water op (vanaf heden) 

Er kan gezeild worden! Check nog wel even of je zeilmaatje geen gezondheidsklachten 
heeft. Bij klachten zoals omschreven in richtlijnen RIVM blijf je thuis en kan je NIET gaan 
zeilen. 

De accommodatie inclusief de kleedruimten en douches blijven gesloten. Omkleden kan 
thuis of op het strand/bij je boot. 

De zeilenberging en pakkenberging kan gebruikt worden voor pakken of opbergen van je 
spullen. Er is maximaal één persoon tegelijk in de zeilenberging of pakkenberging. Houd 1,5 
meter afstand als je even moet wachten. De EHBO-kist en EAD worden tijdelijk naar de 
pakkenberging verplaatst. Het is niet toegestaan om in één van beide ruimtes om te kleden. 

Voor je gaat zeilen moet je boot gekeurd worden. De keuringen worden gecoördineerd door 
Arie van der Plas.   



Stap 2 Eerste versoepeling gebruik faciliteiten (per 1 juni 2020) 

Zie stap 1, met als aanvulling dat het terras wordt geopend. Ook hier geldt houd 1.5 meter 
afstand van elkaar. We zullen met lijnen op de vlonders vakken van 1,5 meter maken. De 
kantine blijft gesloten, behalve voor het pakken en afstrepen van consumpties.  

Ook de accommodatie (kleedruimte en sanitair) gaat weer open. Hierbij geldt dat er 
maximaal 1 persoon tegelijk in de hele accommodatie aanwezig is en dat de looproute wordt 
gevolgd: Éénrichting van opening naar uitgang bij trap. 

Bij de deur plaatsen we desinfecterende gel en voordat je de kantine binnengaat ontsmet je 
eerst je handen. Op het terras zijn maximaal 10 leden.  

Stap 3 Verdere versoepeling gebruik faciliteiten (per 1 juli 2020)  

Zie stap 2, met als aanvulling dat de accommodatie (kleedruimte en sanitair) verder wordt 
open gesteld tot maximaal één persoon per ruimte. Binnen houd je ook 1,5 meter afstand 
van elkaar. De looproute blijft van kracht. 

We starten met walschippersdiensten. 

Stap 4 Volledig gebruik maken van de faciliteiten van de club (per 1 september 2020)  
 


