
 

 

Protocol kanoën in coronatijd, up date 10-03-2021 
 

Vanaf deze week zijn er weer nieuwe landelijke coronamaatregelen die ook van toepassing 
zijn op het terrein van URKV Michiel de Ruyter  
 
Om het in goede banen te leiden is onderstaande protocol opgesteld, lees dit dan ook goed 
door!! Als iedereen zich hieraan houdt dan gaan we er weer een leuke tijd op het water 
van maken. 

 
• Bij de volgende klachten kom je niet naar de club maar blijf je thuis 

Koorts, meer dan 38 graden 
Kortademigheid  
Hoesten  
Niezen 
Keelpijn 
Neusverkouden  

• De kanoërs gebruiken het hek bij de kanoloods. 
• Omkleden en douchen doe je thuis, de kleedkamers zijn gesloten! 
• Was en/of ontsmet voor en na het kanoën je handen, in de loods is daarvoor een 

wasbak ingericht met zeep er hangt een dispenser met handenalcohol.  
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, op het vlot, in de loods, op het terrein en ook 

op het water! 
• In alle binnenruimtes is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Ook de 

roei- en kanoloods is een binnenruimte! Kinderen onder de 13 jaar zijn hiervan 
vrijgesteld. 

• De kantine is gesloten, kom niet onnodig in het gebouw (alleen voor noodzakelijk 
toiletbezoek). 

• Er mag gevaren worden in groepjes van max 4 personen. Ook hiervoor geldt 1,5 
meter afstand tot elkaar 

• Ga niet kletsen op het vlot maar stap zo snel mogelijk in je boot en wacht op het 
water op de anderen.  

• Kano zoveel mogelijk gespreid over de dag om drukte te vermijden.  
• Op zaterdag 27 maart starten de kanovaardigheidscursussen. De jeugd start dan 

tussen 9:00 uur en 9:30 uur. 
Ben je geen jeugd dan kun je ruim voor die tijd of ná 9:30 uur varen in tijdsblokken 
van 15 minuten. Dit kun je met elkaar afspreken in de groepsapp MDR kano groep. 
Zit je hier niet in dan kun je je opgeven bij Roos, Carin of Yvon. Zij zijn beheerder 
van deze groepsapp. 
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• Kom je als laatste op het vlot of bij de loods en het is er druk, wacht dan op het 
terrein / bij het hek tot er leden zijn ingestapt en er weer ruimte is. Loopt dan niet 
door!! 

• Gebruik je clubmateriaal dan desinfecteer je dit na afloop met de spray. 
• Zijn er teveel mensen in de loods waardoor je geen 1,5 meter afstand kan houden, 

dan wacht je buiten.   
• Blijf niet hangen in de loods, pak je spullen, ga gelijk weer naar buiten en zo snel 

mogelijk het water op. 
• In de loods is één richting aangegeven, houd je aan deze richting. 
• Kom alleen aan je eigen spullen of de clubspullen die je gaat gebruiken en niet aan 

de spullen van anderen. 
• Er mag nog geen gebruik gemaakt worden van het krachthonk. Wil je met 

attributen van het krachthonk buiten sporten dan moet je van tevoren reserveren 
via MyFleet. Na de training dien je alle gebruikt materialen te desinfecteren en 
weer op te ruimen.  

• Blijf na afloop niet hangen op de club maar ga gelijk naar huis!  

Voel je je niet prettig op het vlot of in de loods omdat er toch teveel mensen zijn, spreek 
de ander erop aan of ga daar zelf weg. 
Mochten er na het lezen van dit protocol nog vragen zijn, mail de vraag dan naar Yvon op 
kano@mdr.nu 

 

Heel veel plezier op het water! 


