Beste Zeilers,
We kijken allemaal uit naar de komende tochten, zodat we elkaar eindelijk weer eens met
onze boten kunnen ontmoeten.
Omdat het corona virus nog niet onder controle is, moeten we bij deze tochten wel een paar
bijzondere maatregelen nemen.
De meest in het oog springende maatregel is dat het helaas niet mogelijk is om onze
gebruikelijke ‘steigerborrel’ te houden. De ruimte op de steigers is meestal te klein om
voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.
In plaats daarvan zullen we waar mogelijk gebruik maken van een clubhuis of horeca om
elkaar toch op een veilige en gezellige manier te kunnen ontmoeten.
Namens de organisatie van de tocht wijzen wij alle deelnemers (ongetwijfeld ten
overvloede) op de volgende regels en adviezen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vermijd fysiek contact.
Houd 1,5 meter afstand.
Zorg dat je zo goed mogelijk voorbereid bent en dat je geen hulp nodig hebt van de
KNRM of andere hulpverleners.
Denk aan een schone en volle tank en ga alleen varen bij goede weersverwachting.
Raadpleeg voor brug en sluisbedieningen van tevoren op de website van de
beheerder via:
o www.vaarweginformatie.nl
o https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map
Zorg dat je schone handen hebt bij gebruik van voorzieningen en het aanraken van
andermans boot.
Houd bij het wachten bij bruggen en sluizen zo veel mogelijk afstand tot andere
boten.
Houd bij afmeren zoveel mogelijk afstand van andere boten.
Op de steiger is het moeilijk 1,5 m in acht te nemen als je elkaar moet passeren.
Stem ter plekke met elkaar af hoe de afstand te respecteren.

Als organisatie doen we ons best om er een leuke en gezellige tocht van te maken.
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers om ook de regels rond
corona te respecteren.
Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de individuele
deelnemers.

