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1 Inleiding 

 
WV Randmeer organiseert ook in 2020 de jaarlijkse Randmeerrace. WV Randmeer is te gast bij 
Jachthaven Molecaten Flevostrand nabij Harderwijk. Er wordt gezeild op het Veluwemeer zoals 
aangegeven in de wedstrijdbepalingen. 

 
2 RIVM maatregelen 
  

De algemene RIVM maatregelen zijn en blijven van kracht, kijk op RIVM.nl voor details. 
In het kort samengevat: 

 
• Als je klachten hebt, meld je af voor de wedstrijden, blijf thuis en laat je testen. 
• Als je klachten tijdens het evenement krijgt, ga direct naar huis. Klachten zijn beschreven 

op de RIVM website, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts, verlies van reuk of smaak etc. Dit geldt voor iedereen. 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Vermijd drukte en voorkom groepsvorming op de wal. 
• Was vaak je handen met water en zeep. 
• Schud geen handen, hoest of nies in je elleboog. 

 
3 Specifieke maatregelen WVR 
 

Naast de algemene RIVM maatregelen, heeft WV Randmeer specifieke maatregelen genomen 
tijdens het evenement. 

 
• Het parkeerterrein voor de club wordt alleen gebruikt voor boten en trailers. 
• Er geldt een eenrichtingsverkeer in het clubhuis. Dit is duidelijk met signaalborden 

aangegeven. 
• In het clubhuis mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn. 
• Op de vloer wordt met tape afstanden van 1,5 m aangegeven. 
• In het toiletgebouw van Molecaten Flevostrand is het mogelijk je handen te wassen. 
• Bij ingang van het clubhuis is de mogelijkheid om je handen de desinfecteren. 
• Handen moeten telkens eerst gedesinfecteerd worden alvorens het clubgebouw te 

betreden.  
• Inschrijven/aanmelden van deelnemers moet in het clubhuis gebeuren, afgeschermd door 

een kuchscherm. 
• Een verklaring moet ingevuld en getekend worden, met naam, klasse, zeilnummer en 

telefoonnummer. 
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• In deze verklaring wordt gevraagd of er klachten zijn, zoals hierboven beschreven. 
• Banken op het terras zijn verwijderd om groepsvorming tegen te gaan. 
• De tent zal dit jaar niet opgezet worden om groepsvorming tegen te gaan. 
• De WVR-kleedkamer is voor heren gesloten en alleen toegankelijk voor dames. 
• Heren moeten zich bij de auto omkleden. 
• Het toiletgebouw van Molecaten Flevostrand kan ook gebruikt worden voor het omkleden 

en om te douchen. 
• Douches zijn gratis (maximaal 6 minuten warm water) 
• Omdat de Randmeerrace alleen voor de Finn en Solo georganiseerd worden, is de 1,5 

meter op het water geen probleem. 
• De bezetting op het startschip en in de RIB’s zal minimaal zijn. 
• Voorkom een protestbehandeling op de wal en neem je eventuele straf direct op het water. 
• Op de zaterdagmiddag, direct na de wedstrijden zal een buffet aangeboden worden. 
• Volg de instructies van de cateraar op en houd 1,5 meter afstand tijdens het eten. 
• Desinfecteer je handen voor het buffet. De cateraar verzorgt de middelen hiervoor.  
• Indien mogelijk, neem je eigen (klap)stoel of kruk mee. 
• Het is niet toegestaan om plaats te nemen met eigen (klap)stoel op het terras. 
• De prijsuitreiking zal bescheiden van opzet zijn om de 1,5 meter te waarborgen. 

 
4 Eigen verantwoordelijkheid 
 

• WV Randmeer wil een mooi zeilevenement organiseren waarbij, helaas door het Corona 
virus, het walgebeuren anders georganiseerd is dan voorgaande jaren. 

• Veiligheid van de zeilers heeft de hoogste prioriteit. 
• WV Randmeer kan en wil geen politieagent spelen. Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid en spreek daarom ook andere deelnemers aan als de 1,5 meter 
afstand in geding komt. Of te wel gebruik je gezonde verstand. 

• WV Randmeer is niet verantwoordelijk indien zeilers en bezoekers de 1,5 meter regel 
overtreden.  

• WV Randmeer vraagt begrip hiervoor 
 
 
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn op bovenstaand protocol, graag contact opnemen met  
Eddy Huisman, voorzitter WV Randmeer, via wedstrijdenrandmeer@gmail.com   
 


