Coronamaatregelen Combi Haarlem
22 & 23 mei 2021
Haarlemsche Jachtclub

Voorwoord
Bijgaand een opsomming van de corona maatregelen welke genomen zijn voor het organiseren van
de Combi Haarlem bij de Haarlemsche Jachtclub. Doel van dit document is het vastleggen van de
maatregelen welke we hebben genomen om ondanks de Corona beperkingen toch een sportief
evenement voor de jeugdzeilers uit de regio te kunnen organiseren.
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Inrichting terrein
Het haventerrein is een besloten terrein en is afgezet met een hekwerk. Het haventerrein wordt
opgedeeld in twee delen. 1 deel voor de leden om bij hun schip te kunnen komen, en een deel voor
de deelnemers aan de combi. Er komen geen bezoekers af op de combi en eventuele passanten
worden ter plaatse actief verwezen door de havenmeester.
Op het terrein zullen borden geplaatst worden om deelnemers te herinneren 1,5 meter afstand te
houden. Deze worden verspreid over de verschillende locaties.
Deelnemers komen aan via de Mooie Nelweg. De boten van de deelnemers worden op het
parkeerterrein buiten de haven uitgeladen en worden door de deelnemers via het grote hek met de
hand het terrein opgereden. Deelnemers welke met een coach/begeleidingsboot arriveren kunnen
conform de vastgestelde rijrichting naar de helling/kraan. Daar kan worden afgeladen, waarna de
trailer en de auto het terrein weer verlaten.
Auto’s en trailers worden op het parkeerterrein buiten de haven geparkeerd In dit gebied is
voldoende ruimte om alle auto’s en trailers op ruime afstand van elkaar te parkeren.
Zie bijlage voor de tekening met terrein indeling
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Organisatie en deelnemers
•

De wal organisatie bestaat uit ongeveer 5 personen

•

De wedstrijdorganisatie bestaat uit 2 wedstrijd comités van tussen de 5-6 crewleden

•

De jury bestaat uit 3 leden

•

Rescue bestaat uit 10 personen (max 2 per boot)

De deelnemers komen van verschillende verenigingen aangesloten bij Combi Amsterdam te
weten:

Haarlemsche Jachtclub
WV Braassemermeer
WV Aalsmeer
WV Vinkeveen-Abcoude
KWV “Loosdrecht”
KWV De Kaag
WV Nieuwe Meer
GWV De Vrijbuiter
KNZ&RV Muiden
ARZV

Ca. 15 deelnemers
Ca. 15 deelnemers
afwezig
8 deelnemers
Ca. 15 deelnemers
afwezig
4 deelnemers
9 deelnemers
5 deelnemers
4 deelnemers

Er is een maximum aan 75 deelnemers vastgesteld. Met gemiddeld 2 begeleiders/coaches per
vereniging en 15 personen organisatie komt het totaal aantal aanwezige personen op ca 125.

Bevestigingsmail naar de deelnemers
Nadat een deelnemer heeft ingeschreven ontvangen zij een bevestigingsmail. In deze mail staat het
volgende:
Dank voor je inschrijving voor de Combi Haarlem bij de Haarlemsche Jachtclub. We zijn super blij dat
we weer een wedstrijd voor de kinderen kunnen organiseren, al is het wel met beperkingen. Omdat
we nog steeds rekening moeten houden met het Corona virus hebben we de volgende maatregelen
genomen:
.
•

Kinderen kunnen door hun ouders afgezet worden bij de haven. Daar neemt de
begeleider/coach van de vereniging het over.

•

Toegang tot het terrein alleen voor begeleiding/coach.

•

Omkleden doen de kinderen thuis

•

Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. Toiletten zijn wel te gebruiken.

•

We scheiden de verschillende groepen om drukte te vermijden bij te water en weer terug

•

Op het terrein is per vereniging een vak gemaakt waar de deelnemers op kunnen tuigen.

•

Alle sociale activiteiten zijn geannuleerd. Geen lunches en geen Dinner.

•

Op het terrein van de HJC lopen vrijwilligers rond die mensen coachen op het naleven van de
corona maatregelen.

•

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling
verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft;

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19);

•

Blijf thuis indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe
coronavirus

Als we ons allemaal aan bovenstaande maatregelen houden dan denken we dat we op een
verantwoorde manier een sportief evenement voor de kinderen kunnen organiseren.

Met vriendelijke groet,

Bernard ter Horst
Combi Haarlem

Programma
Het programma voor de combi is als volgt:
Zaterdag

Zondag

08.00 uur

Clubhuis/wedstrijdkantoor geopend voor melden
coaches / rescue.

09.45 uur

Briefing rescue

10.00 uur

Palaver Optimisten groen

11.00 uur

1e start, indien haalbaar 5 wedstrijden

08.00 uur

Clubhuis/wedstrijdkantoor geopend voor melden

coaches / rescue
08.45 uur

Briefing rescue

09.00 uur

Palaver Optimist groen

10.00 uur

1e start, indien haalbaar 5 wedstrijden

15.30 uur

Laatst mogelijke start

Ca 16.00 uur

afsluiting combi

De organisatie treft de benodigde maatregelen om drukte op 1 locatie te voorkomen. Onderstaand
een opsomming van deze maatregelen.
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Inschrijving en registratie
Inschrijving vindt vooraf via de website plaats. Er zal op locatie geen inschrijving mogelijk zijn, er zal
ook geen registratie op locatie plaatsvinden. De deelnemers worden dus niet verplicht om zich bij de
informatiebalie te melden.
Opstel locaties per vereniging
Alle verenigingen hebben vast locaties aan wal, deelnemers worden duidelijk verzocht om zich
daaraan te houden. Vanaf deze locaties gaan de deelnemers ook te water. De organisatie zal hierop
toezien en vragen beantwoorden. Op deze manier voorkomen we zoveel mogelijk contacten tussen
de verenigingen
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Globale terrein indeling, wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Te water gaan
Per klasse zal er de door organisatie aangegeven wanneer een klasse het water op mag. Dit gaat op
basis van vlaggen en geluidsignaal. Buiten deze periode is het niet toegestaan het water op te gaan.
Op deze manier wordt drukte bij het te water gaan gereguleerd.
Het wedstrijdschema houdt hier rekening mee. Mocht er uitstel van wedstrijden zijn, wordt de
volgorde van het te water gaan aangepast. Dit is mogelijk door goede communicatie tussen wal
organisatie en wedstrijdorganisatie op het water.
Op het water worden de wedstrijden op 2 wedstrijd gebieden gevaren. Gespreide wedstrijden is dus
goed mogelijk.
Uitslagen/ Mededelingen
Alle uitslagen en mededelingen naar de deelnemers zullen online op de website worden geplaatst.
Tevens kan er doormiddel van WhatsApp gecommuniceerd worden.

Informatie leden en deelnemers
Informatie over de combi is te vinden op de website www.haarlemschejachtclub.nl
Afgelopen jaren werd er een deelnemers Diner georganiseerd. Dit Diner wordt in deze editie niet
georganiseerd vanwege COVID-19 maatregelen. Het evenement staat puur in het teken van de
competitie.
Deelnemers en medewerkers krijgen voorafgaand aan het evenement via de mail de volgende
vragen toegestuurd:
No.
Vraag 1

Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4

Vraag 5

Vraag
Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met
een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met
deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Bent u in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Wanneer een vraag beantwoord wordt met JA, zal de persoon niet mogen deelnemen aan het
evenement.
Bovenstaande vragen zijn gebaseerd op de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld.

Catering
Gedurende het hele evenement zorgen deelnemers en medewerkers voor hun eigen ontbijt en
lunchpakketten. Het bar gedeelte van het clubhuis is gesloten.

Sanitaire voorzieningen
De toiletten in het clubhuis blijven open volgens de huidige regelingen gedurende het evenement.
Deelnemers en organisatie kunnen dan ook gebruik maken van de sanitaire voorzieningen die hier
aanwezig zijn. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig. Er is toezicht bij de toiletten en ze
worden extra schoongehouden en gedesinfecteerd door de organisatie. De looproutes naar de
sanitaire voorzieningen zullen worden aangegeven.
Bij de sanitaire voorzieningen in het clubhuis staat een extra handen ontsmettingspaal.

Contactpersoon en toezicht
Vanuit de organisatie wordt er een Corona Verantwoordelijke aangewezen die te allen tijde
aanwezig is op locatie, die toeziet op de naleving en de handhaving van de maatregelen.
De taken van de corona-verantwoordelijke zijn:

•
•

•
•

Op de hoogte zijn van alle coronamaatregelen die beschreven zijn in dit protocol
Heeft de bevoegdheid om:
o Lopende activiteiten stil te leggen of aan te passen
o Personen in samenwerking met beveiliging en diensten van het terrein te vorderen
die zich niet aan de gestelde richtlijnen houden
Coördineren en houden van toezicht op naleving
Informeren over richtlijnen en verwachtingen aan de organisatie en derden

Algemeen
• Op locatie is een Corona Verantwoordelijke aanwezig. Iedereen dient de aanwijzingen van
de Corona Verantwoordelijke op te volgen;
• Hou je te allen tijde aan de hygiëne maatregelen;
• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan,
zoals administratieve werkzaamheden, maken roosters, personen bellen;
• Bij de sanitaire voorzieningen op het Regatta strand wordt een desinfectiepaal geplaatst;
• Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand en schud geen handen;
• Lunch/diner/pauze wordt in shifts gedaan en zoveel mogelijk buiten genuttigd;
Voorbereiding
•

•

•
•
•

Medewerkers worden voorafgaand aan hun werkzaamheden geïnformeerd en geïnstrueerd
door middel van de gedeelde maatregelingen en specifieke briefings. Daardoor kennen en
begrijpen zij de (belangrijkste) maatregelen op het gebied van hygiëne en de toepasselijke
protocollen;
Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19);
Blijf thuis indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het
nieuwe coronavirus.

Op locatie
• Werktijden en pauzes worden gespreid;
• Er worden geen vaste routes vastgelegd maar iedereen dient zich aan de 1,5 meter
onderlinge afstand te houden;
• Werkruimtes worden ingericht op 1,5 meter afstand en verdeeld om zoveel mogelijk
spreiding te hebben;
• Lunch/diner/pauze wordt in shifts gedaan en zoveel mogelijk buiten genuttigd;
• Materiaal en communicatiemiddelen worden de gehele periode bij de persoon zelf
gehouden. Deze persoon is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de spullen;

•
•

Deel gereedschap, portofoon, intercom en telefoon niet met anderen. Als het nodig is dat er
toch gereedschap uitgewisseld wordt, zorg dan voor tussentijdse desinfectie;
Er wordt zoveel mogelijk gecommuniceerd via telefoon, portofoon en WhatsApp om
persoonlijk contact te vermijden;

Prijsuitreiking
Er zal geen centrale prijsuitreiking plaatsvinden. Deze zullen zo spoedig mogelijk, na afloop van het
evenement aan de winnaars worden uitgereikt

Telefoonlijst belangrijke personen
Naam
Bernard ter Horst
Martine Hin
Clemens de Graaf
Frans Hin

Functie
Organisator/Corona
Verantwoordelijke
Infobalie
Havenmeester
Wedstrijdleider

Telefoonnummer
+31 648874289
+31 614592342
+31 633716379
+31 653726232

