
Noord-Zuid heeft de volgende maatregelen getroffen met betrekking tot de Jeugdinstructie. 

1. We zeilen alleen met zeilers die zelfstandig kunnen zeilen, dus geen Super Beginner. 
2. De Zwembad les laten we niet doorgaan. 
3. We zeilen alleen bij matige wind. 
4. We geven geen instructie in de Feva’s, tenzij bemanning uit 1 gezin komt en we 

voldoende instructie capaciteit hebben. 
5. We stellen geen huur optimisten ter beschikking. 
6. We splitsen de zeilers in kleine groepen op, op de vooraf vastgestelde dagen; exacte 

tijden zijn vermeld in brief naar de ouders. 
7. Optuigen gebeurt door zeilers (en indien nodig de ouders) zelf op het parkeer terrein in de 

afgezette vakken. 
8. Begeleidings boten en rescue boten worden door 1 persoon bemand of kunnen bemand 

worden door twee mensen uit hetzelfde gezin. 
9. We zullen geen gebruik maken van het clubhuis en zo min mogelijk van de steigers, we 

passeren elkaar niet op de steigers. 
10. Toiletten en douches zijn niet beschikbaar. 
11. We maken gebruik van vrijwilligers voor: 

a. Toezicht door walouder op naleving Corona maatregelen op en rond het club 
huis,  parkeerterrein en te water laat plaats. De walouder zal een geel hesje dragen. 
b. Klaarmaken en opruimen van de motorboten. 
c. Klaarmaken en opruimen van radio’s, inclusief desinfecteren. 

12. We volgen de instructies van de walouders, instructeurs en rescues. 
13. Lady sail op 14 juni laten we niet doorgaan. 
14. Onderlinge wedstrijden tot 1 september zijn afgelast en vallen dus niet samen met 

jeugdinstructie. 
15. De instructie data zijn: 17 mei, 7 juni, 14 juni, 28 juni, 11 juli, 6 sept, 13 sept, 20 sept, 27 

sept 
16.  Deelname is alleen mogelijk na inschrijving via de website en tekenen van de disclaimer 

(zeiler gaat akkoord met deelname op eigen risico). 

Gezondheid 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt; neus verkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten, totdat iedereen in jouw huishouden weer volledig hersteld is. 

• Houd 1,5 meter afstand en volg ook de (sport) specifieke richtlijnen van het RIVM indien 
van toepassing. Schud geen handen. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes. Vermijd het aanraken van je gezicht.  

Begin van de instructie 

• Ouders brengen hun eigen kind/kinderen op de vooraf aangegeven tijd, tot op het parkeer 
terrein bij de te waterlaat plaats van de optimisten. De tijd wordt door gegeven per mail 
aan de ouders. 

• Ouders zijn helaas niet welkom bij het clubhuis en op de steigers. 
• Ouders dienen ook het parkeerterrein te verlaten zodra de kinderen gereed zijn 
• Zeilers zijn al gekleed in zeilkleding bij aankomst. 
• Zeilers nemen eigen lunch mee. Lunch zal bij goed weer op het water plaatsvinden. 
• Ga voor je weg gaat, thuis naar het toilet. 
• Tijdens het optuigen dient 2,5 meter afstand tussen de rompen van de boten gehouden te 

worden; met linten zullen er vakken aan gegeven zijn waarbinnen boten opgetuigd mogen 
worden op het parkeer terrein. 

• Iedereen tuigt zijn/haar eigen boot op, eventueel met aanwijzingen van een trainer 



Einde van de instructie 

• Trainers sturen een app bericht (nummer wordt bij inschrijving doorgeven) naar de ouders 
wanneer hun groep het water afgaat. 

• Kinderen ruimen hun eigen boot op. Trainers helpen hierbij indien nodig (1,5 m afstand). 
• Boten worden 1 voor 1 op de juiste plek gelegd. 
• Omkleden en douchen is niet mogelijk. 

Spullen die mee naar huis moeten (bijvoorbeeld natte zeilen) worden op een centraal 
punt op 

• het parkeer terrein neergelegd zodat ouders deze mee kunnen nemen (alles vooraf goed 
labelen!) 

• Ouders nemen contact op met de trainer of coördinator (het nummer wordt in de instructie 
video opgegeven) als zij op het parkeerterrein zijn, waarna het kind zich afmeldt bij de 
trainer en naar het hek loopt om mee naar huis te gaan. 

• Ga direct naar huis en blijf niet ‘rondhangen’ 

En verder 

• Deelname aan de trainingen en komst naar de haven is voor de zeilers op eigen risico 
• Corona-coördinator (walouder) is te bereiken op nummer: wordt per dag bekend 

gemaakt. 
• Hij/zij heeft toegang tot: EHBO, AED, (alleen in geval van nood). 
• Ouders zullen net als andere jaren iedere week een mail ontvangen met de laatste info 
• Indien gewenst zal bovenstaande boodschap worden aangepast 

Zorg altijd voor minimaal 1,5 meter afstand van andere aanwezige zeilers en 
bezoekers op en rond de haven. 

 


