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Onderwerp: Plan van Aanpak Zeilwedstrijden 1e fase  
(niet van toepassing zijnde zaken in de eerste fase zijn doorgehaald)  

Soort Sport: Zeilwedstrijden Datum: 1 juli 2020 

Locatie: Gooimeer Type: Buitensport 

Periode: 1-7-2020 t/m 15 nov 2020 Aantal deelnemers Ca 50, max 100 

1. Inleiding 

Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van instructies van de Gemeente Huizen ten behoeve 
van beoordeling van de sportactiviteiten in het kader van de COVID-19 maatregelen. Na een positieve 
beoordeling van de gemeente Huizen kunnen de sportactiviteiten plaatsvinden.  

2. Scope 

Zomeravondwedstrijden en Snertrace: Wedstrijden met ca 25 privé zeilboten + een startschip op de 
dinsdagavonden gedurende de maanden juli t/m november en een afsluitende race, de zogenaamde 
snertrace.  

3. Kenmerken 

Kenmerkend voor deze wedstrijden:  

• Deelnemende wedstrijdboten zijn eigendom van de deelnemende leden; 

• Het startschip is eigendom van Gooierhaven en wordt bemand door een vaste pool van   leden 

van Gooierhaven en AVOH, de zogenaamde startschipbemanning; 

• De schepen liggen in de diverse jachthavens van het Gooi, maar voornamelijk op de jachthaven 

’t Huizerhoofd. Ook het startschip ligt in deze haven; 

• De uitslagen worden afwisselend bekendgemaakt na de wedstrijd in afwisselend het 

Havenrestaurant Boot, dat op de Jachthaven ’t Huizerhoofd is gevestigd en het clubgebouw van 

AVOH dat gelegen is aan de Oude Haven; 

• De feitelijke sportactiviteiten vinden plaats in de buitenlucht op het Gooimeer en worden 

geacht te starten en te eindigen bij het vertrek en het aankomen in de haven; 

• Het gaan naar de ligplaatsen van de boten en het bijwonen van de bekendmaking van de 

uitslagen in Havenrestaurant Boot of het clubgebouw van AVOH wordt niet gerekend tot de 

feitelijke sportactiviteiten, maar valt wel onder dit plan van aanpak. 

4. COVID-19 kader sportactiviteiten 

Tijdens de sportactiviteiten, dat wil zeggen vanaf het vertrek en aankomen in de haven waar de 
deelnemende boten ligplaats hebben, is de noodverordening voor de veiligheidsregio Gooi- en 
Vechtstreek, zoals deze geldig is op 1 juli van kracht, met een beroep op de ontheffing in art 2.2 lid 2g 
(niet van toepassing zijn van de 1,5 m afstand regel gedurende sport). 
De deelnemende schippers van de privé boten zijn in het kader van de noodverordening art  2.1 lid 1b 
verantwoordelijk voor de hygiëne maatregelen aan boord: 
- het ontsmetten van handen bij het betreden van het schip en het beschikbaar stellen van 
ontsmettingsmiddelen; 
- het voor en na de wedstrijd ontsmetten van alle onderdelen van het schip die tijdens de wedstrijden 
worden aangeraakt door de deelnemers. 
 
De schipper van de startboot is verantwoordelijk voor de hygiëne aan boord d.w.z:   
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- het ontsmetten van handen bij het betreden van het schip van alle opvarenden; 
- het voor en na de wedstrijd ontsmetten van alle onderdelen van het schip die tijdens de wedstrijden 
worden aangeraakt door de startschipbemanning; 
 
De vereniging Gooierhaven stelt ontsmettingsmiddelen ter beschikking aan de startschipbemanning. 
 

5. COVID-19 kader overige activiteiten 

Gedurende het verplaatsen naar de boten en het verlaten van de boten gelden de van toepassing zijnde 
protocollen voor de betreffende jachthavens. 
 
Gedurende de aanwezigheid tijdens de uitslagen in Havenrestaurant Boot, respectievelijk het 
clubgebouw van AVOH gelden de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland, zoals die worden 
toegepast op genoemde locaties. 
 
De wedstrijdcommissie zal: 

- een lijst met deelnemende schippers, bemanning en startbootbemanning beschikbaar stellen 

aan de beheerder van het Havenrestaurant Boot respectievelijk de verantwoordelijke 

barmedewerker van clubgebouw AVOH.  

- zal pro-actief het naleven van de protocollen bewaken, ter ondersteuning van de beheerder van 

het Havenrestaurant Boot respectievelijk de verantwoordelijke barmedewerker van clubgebouw 

AVOH. 

6. Voorwaarden voor deelneming 

De wedstrijdcommissie zal in het aanmeldformulier opnemen dat de deelnemende schipper verklaart de 
opgedragen maatregelen op zijn schip na te leven. 
 
 
 
 
        
 
 
  
 
 
 
 


