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Vanaf 1 juni mogen Isala leden jonger dan 19 jaar weer buiten sporten, zonder 1,5 meter afstand 
te houden. Dit betekent dat Isala jeugdleden naast skiffs, ook gebruik mogen maken van 
meerpersoonsboten. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden geldt nog steeds wel voor 
de begeleidende jeugdcoaches. 

Het bestaande junioren-skiffprotocol van 3 mei is hierop aangepast. De versie per 1 juni is als 
volgt: 

• Op dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur en op zondag tussen 11.00 en 12.30 uur 
wordt er jeugdtraining aangeboden. 

• Voor deze trainingen zijn door de materiaalcommissaris een aantal geschikte skiffs en 
meerpersoonsboten toegewezen. Het gebruik van andere boten door jeugdleden is niet 
toegestaan.  

• Voorwaarde is dat ouders of verzorgers van de jeugdleden toestemming hebben gegeven 
voor deelname aan de trainingen. 

• De aanwezige coaches zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de naleving van de 
corona maatregelen. Zoals het beperken van het aantal gelijktijdig aanwezige jeugdleden 
in de botenloods en op het vlot tot een verantwoord maximum. Dit door het afvaren en 
aanleggen, in combinatie met het in- en uitbrengen van boten, effectief te faseren. 

• Coaching vindt plaats vanaf het vlot, vanaf de kant en door coaches in eigen skiff op het 
water. 

• Er worden binnen de genoemde tijdblokken geen anderen (Isala leden, gezinsleden, 
vrienden, etc.) toegelaten. 

• Bij binnenkomst ontsmet iedereen de handen met handgel, of door de handen goed te 
wassen. 

• Voor en na het roeien worden de gebruikte boten en riemen goed gereinigd. Emmers met 
schoonmaakmiddelen zijn hiervoor beschikbaar. De coaches zien hierop toe. 

• De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Iedereen komt in roeitenue naar Isala. 
• Ook toiletten zijn niet in gebruik. Mocht dat bij hoge nood toch noodzakelijk zijn, dan 

wordt alleen het toilet in het halletje gebruikt en direct daarna schoongemaakt.  
• Iedereen die gezondheidsklachten heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts, 

kortademigheid, etc.) blijft thuis en wordt zo nodig door de coaches naar huis gestuurd. 
Ook iedereen waarbij gezinsleden gezondheidsklachten hebben blijft thuis 

 


