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CORONA-PROTOCOL TOERZEILERS 

 

De regels gelden vanaf 8 maart 2021 
 

1. Algemeen. De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers kent vanuit haar 

statuten twee hoofddoelstellingen: het vertegenwoordigen van haar leden bij 

zaken de vaarbelangen betreffend en het organiseren van evenementen. Voor 

het vertegenwoordigen van de leden behoeven geen grote groepen bijeen te 

komen, zodat deze hoofddoelstelling grotendeels doorgang kan vinden 

binnen de door de overheid afgekondigde maatregelen. Het organiseren van 

evenementen voor de leden valt uiteen in natte (gezamenlijk varen) en droge 

evenementen (lezingen en cursussen); beide soorten evenementen kunnen 

op dit moment slechts zeer beperkt worden georganiseerd. Hieronder wordt 

op deze aspecten nader ingegaan, waarbij is gekeken op welke wijze 

evenementen wellicht wél kunnen worden georganiseerd binnen de geldende 

richtlijnen van de overheid. De Toerzeilers beschikken niet over eigen 

havenfaciliteiten. 

 

2. Omgaan met Natte evenementen. De regels worden vooraf kenbaar gemaakt 

aan de deelnemers van een evenement. 

a. Voor de organisator: 

i. Communiceer met de deelnemers zoveel mogelijk door een 

tijdelijke app-groep aan te maken voor het evenement. 

ii. Zoek een ruime plaats uit voor een palaver en houdt 1,5 meter 

afstand. 

iii. Organiseer geen (steiger-) borrels; gezamenlijke maaltijden 

kunnen plaatsvinden als de 1,5 meter afstand kan worden 

gewaarborgd. 

iv. Spreek deelnemers aan op eventueel niet nakomen van de 

gedragsregels. 

b. Voor alle deelnemers: 

i. Ga niet mee als deelnemer als je verkouden bent of moet 

hoesten en verschijnselen hebt die mogelijk op Corona duiden. 

ii. Houd je aan regels en aanwijzingen van (jacht-)havens. 
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iii. Houd je aan de regels en aanwijzingen bij bruggen en sluizen. 

iv. Niet meer dan twee mensen aan boord en houdt 1,5 meter 

afstand, tenzij ze onderdeel zijn van het gezin. 

v. Voorkom zoveel mogelijk dubbel liggen. Als dit onvermijdelijk is 

houdt afstand van elkaar door kop/staart te gaan liggen. 

vi. Bemanningen mogen niet bij elkaar aan boord komen voor 

sociale activiteiten. 

vii. Kom je op een steiger een tegenligger tegen, laat dan één van de 

twee een zijsteiger oplopen (minimaal 1,5 m). 

viii. Spreek elkaar aan op het eventueel niet nakomen van de 

gedragsregels en accepteer ook dat je erop aangesproken kan 

worden. 

3. Omgaan met droge evenementen. (Afhankelijk van de nadere richtlijnen door 

de overheid opgesteld). De regels worden vooraf kenbaar gemaakt aan de 

deelnemers van een evenement. 

a. Voor de organisator: 

i. Overleg met de uitbater van de zaal. 

ii. Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een 

mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke 

binnenruimtes. 

iii. Er moeten duidelijke instructies zijn dat deelnemers bij het 

binnengaan en verlaten van het complex en zaal voldoende 

afstand van elkaar kunnen houden. 

iv. Dit geldt ook bij het halen van koffie of een drankje. 

v. Creëer zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar, sta geen wisseling 

van zitplaatsen toe en ten opzichte van de presentator minimaal 

2 meter afstand. Activiteiten waarbij men dicht op elkaar iets 

moeten bekijken (motoronderhoud bijvoorbeeld) kunnen niet 

worden georganiseerd. 

vi. Beperk het aantal aanwezigen tot maximaal 30 personen 

(afhankelijk van richtlijn overheid). 

vii. Indien gebruik wordt gemaakt van openbare ruimten zijn het 

dragen van mondkapjes dringend geadviseerd. 

viii. De invloed van de regionale maatregelen - voor zover van 

toepassing - worden ter beoordeling aan de (regio)commissies 

overgelaten. 

ix. Organisatoren wordt geadviseerd niet noodzakelijke reizen bij 

het organiseren van een evenement mede te beschouwen. 
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b. Voor deelnemers: 

i. Als je verkouden bent of moet hoesten en verschijnselen hebt die 

mogelijk op Corona duiden, neem je geen deel aan een 

evenement. 

ii. Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een 

mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke 

binnenruimtes. 

iii. Houd je aan de aanwijzingen van afstand houden en geef elkaar 

de ruimte. 

iv. Wissel tijdens voordrachten of diners niet van plaats. 

v. Spreek elkaar aan op het eventueel niet nakomen van de 

gedragsregels en accepteer ook dat je erop aangesproken kan 

worden. 


