Supplement Protocol Roeien bij Viking Stadium 2
Aanvulling op het protocol “Roeien bij Viking in stadium 1 (t/m 18 jr) Versie 7 d.d. 4-5-2020”
Aanleiding: start stadium 2 zoals bedoeld in het sportspecifieke protocol van de KNRB, en daarmee
vergroting van de doelgroep
Het kabinet heeft besloten dat georganiseerd sporten in de buitenlucht (naast jongeren tot en met
18 jaar) vanaf 11 mei ook weer is toegestaan voor roeiers van 19 jaar en ouder. Hierbij gelden
dezelfde voorwaarden als voor stadium 1, zie hiervoor het protocol. Dit supplement is daarop een
aanvulling, en daarmee onlosmakelijk verbonden.
Voor de start van het roeien met volwassenen is wederom de noodverordening die geldt binnen de
gemeente Utrecht leidend. Deze is wederom aangepast.
Helaas blijven het Walhalla en de kleedkamers nog gesloten. Het kabinet heeft aangeven dat
sportscholen en –kantines op 1 september weer open kunnen. Ook het krachthonk is in stadium 2
nog niet toegankelijk, dit zijn binnensportfaciliteiten.
Deze aanvulling op het protocol betekent een volgende stap om weer te gaan roeien. Veiligheid bij
Viking en in de rest van de samenleving staat hierbij nog steeds voorop. Het is belangrijk dat iedereen
zich aan deze regels houdt, en verantwoordelijkheid neemt om de verspreiding van het Corona virus
tegen te gaan. Er is aangekondigd dat er gecontroleerd wordt door handhavers, boetes zijn voor
eigen rekening!
Algemeen
Het protocol en dit supplement zijn gebaseerd op de 2 belangrijke manieren om de verspreiding van
het virus tegen te gaan: afstand houden en hygiënemaatregelen in acht nemen. De voor Viking
specifiek geldende regels staan uitgebreid in het protocol en dienen ook door volwassenen strikt
nageleefd te worden. In de eerste dagen zal een vlotcoördinator hierbij ondersteuning bieden, en zal
het bestuur beoordelen of er zoals bij veel andere verenigingen doorlopend toezicht nodig is.
Het bestuur evalueert regelmatig en past indien nodig en binnen de gestelde richtlijnen het protocol
aan. Aanpassingen worden kenbaar gemaakt via de gebruikelijke communicatie-kanalen.
Uiteraard blijven verder alle bestaande regels en afspraken die gelden bij Viking onverkort van
toepassing, voor zover daar in het protocol of dit supplement niet van is afgeweken. Denk daarbij aan
vereiste examens en het tillen van de boot (zie instructies in het protocol).
De Driewerf
Vanaf 11 mei zullen ook de leden van Orca en Triton weer gaan skiffen. De gemarkeerde looproutes
zijn daarom uitgebreid naar het hele terrein.
Terrein:
Orca en Viking betreden het terrein via de “Heres” kant, Triton gebruikt het pad aan de andere kant.
De looproute langs de loodsen van Viking is in 2 paden verdeeld die eenrichtingsverkeer zijn.
Op het terrein voor het vlot zijn 2 schoonmaakplekken gemarkeerd, hier mogen boten na het roeien
worden neergelegd om schoon te maken. Als deze bezet zijn wacht de roeier bij zijn boot aan het

vlot. Hiermee zorgen we dat een boot veilig op en van het water komt, zonder ontmoeting met
andere roeiers.

Vlot:
Het vlot is verdeeld in 3 gelijke delen. Elke vereniging gebruikt alleen zijn eigen deel om uit te varen
en aan te leggen.
Er zijn 2 aanlegplaatsen en 2 vertrekplaatsen. (een 3e of 4e aanleggende boot heeft géén voorrang,
dit is dus anders dan normaal).
Loodsen:

Loods 3 blijft in gebruik voor het stallen van tassen en kleding. Er staan bankjes op 1,5 meter
afstand. Let op, dit is geen kleedkamer. De roeier verblijft hier zo kort mogelijk, trekt roeikleren thuis
aan en laat alleen evt. overkleding in de loods liggen. Het advies is om hier geen waardevolle spullen
achter te laten.
In aanvulling op het protocol zal per 11 mei ook loods 2 toegankelijk zijn, ten behoeve van het
gebruik van de C1en. C1 roeiers kunnen tassen en kleding in loods 2 achterlaten.

Boten reserveren
In verband met de 1,5 meter regel is in het protocol vastgelegd dat er een maximum aantal mensen
aanwezig mag zijn op het terrein, op het vlot en in de loods. Om de spreiding te reguleren is het
reserveringssyteem in Ecaptain aangepast:
1. Er kunnen elke 15 minuten maximaal 2 boten gereserveerd worden, dit is in Ecaptain
ingeregeld. Je moet van tevoren reserveren, zonder reservering heb je namelijk geen toegang
tot het terrein! Je kunt dus niet op de gok naar Viking komen, in verband met het beperken en
de spreiding van het aantal aanwezigen op het terrein.

2. De vaste duur van een reservering is 1,5 uur. (zolang dat niet geregeld is in Ecaptain, moet je
hier zelf op letten!). Bij kortere reserveringen loopt de roulatie op de loods vast. Eerder
aanleggen mag wel, mits er een aanlegplek beschikbaar is en aansluitend een schoonmaakplek.
De start- en eindtijd lopen gelijk met de bloktijden.
3. De roeier reserveert met het afschrijven van een boot meteen een tijdslot om op De Driewerf
aanwezig te zijn. De roeier is kort van tevoren, niet meer dan 10 minuten voor aanvang van het
tijdslot, aanwezig en vertrekt na afloop ook weer zo snel mogelijk naar huis.
4. Reserveringen kunnen alleen met de Vikingapp bevestigd worden. Hiervoor is een
wifi-versterker in de loods aangelegd. De afschrijfterminals zijn buiten gebruik. Een reservering
móet bevestigd worden, om te voorkomen dat je tijdslot vervalt.
5. Voor ouderen en kwetsbaren zijn 2 aparte tijdsblokken gereserveerd. Hiervoor kun je geen
reservering maken, maar kun je je aanmelden via de midweek.
6. Reserveringen zoveel mogelijk laten aansluiten. Eventueel kunnen met mede bootgebruikers de
tijden afgestemd worden, niet proberen de ander te slim af te zijn op welke manier dan ook.
7. Niet onnodig reserveren, houd rekening met elkaar. Op die manier kunnen zoveel mogelijk
leden weer in de skiff. Ploegreserveringen zijn niet toegestaan.
8. Er zit momenteel nog een bug in Ecaptain, waardoor sommige leden meerdere reserveringen
kunnen maken. Maak hier geen misbruik van, en houd je aan de bestaande afspraak: 1
reservering tegelijk. Dubbele reserveringen zullen regelmatig worden verwijderd.
Het doel is om de kans op overlap en ontmoetingen tussen roeiers te minimaliseren. Geen
gezelligheid of sociale contacten.
De vloot
Eenpersoonsboten:
In stadium 2 worden de burgerskiffs en C1en toegevoegd aan de beschikbare vloot.
Viking beschikt over 29 eenpersoonsboten in de burgervloot. Dat zijn 6 C1en, 15 Scullen 3- skiffs en 8
Scullen 4-skiffs. Uiteraard zijn de daarvoor vereiste examens leidend voor het gebruik van deze
boten.
Ook voor volwassenen geldt dat je alleen in deze boot kunt roeien als je zelfstandig kunt in- en
uitstappen, vanwege de 1,5 meter regel.
Meerpersoonsboten:
De KNRB heeft een protocol voor meerpersoonsboten ontwikkeld en daarover medisch advies
ingewonnen. Onder een aantal strikte voorwaarden acht de KNRB het verantwoord om in tweeën en
vieren te trainen. Naar het trainen in achten wordt nog onderzoek gedaan.
Verenigingen worden geadviseerd om het roeien in meerpersoonsboten stapsgewijs te introduceren,
en nu eerst te beginnen met het skiffen. Als de leden van de vereniging voldoende routine hebben
opgebouwd kan dit eventueel worden uitgebreid met meermansboten, mits in de plaatselijke
noodverordening toegestaan en het voldoen aan de voorwaarden gewaarborgd is.
Binnen de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht is roeien in meermansboten niet
toegestaan.
Viking zal onderzoeken óf en op welke manier bij een burgervereniging als Viking voldaan kan
worden aan de richtlijnen van de KNRB. En op welke manier dit op de beperkt beschikbare ruimte op

een veilige manier te realiseren is. Vooralsnog beperkt stadium 2 bij Viking zich tot
eenpersoonsboten, ook voor huisgenoten.

