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Algemeen 
Het is zover! Zeilschip Eendracht zet weer koers naar zee.  

De besluiten van het kabinet tegen verspreiding van het coronavirus hebben tot gevolg dat het er bij 
zeilschip Eendracht anders aan toe gaat dan je van ons gewend bent. Aan het begin van de corona 
pandemie hebben we hard gewerkt aan een plan om te kunnen zeilen met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio.  

Dit plan beschrijft kort de belangrijkste algemene voorschriften en maatregelen en gaat daarnaast 
specifiek in op zaken die anders zijn aan boord van zeilschip Eendracht. Deze plannen zijn door ons 
getoetst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en worden continue bijgesteld naar de 
vernieuwde maatregelen.  

Naast alle andere veiligheidsregels en voorschriften die gelden aan boord van zeilschip Eendracht, 
hopen we met deze specifieke regels en voorschriften de veiligheid en de gezondheid van onze 
opstappers en bemanningsleden zo goed mogelijk te waarborgen ten tijden van deze pandemie. 

Wij vragen jullie medewerking om de instructies van de bemanning en de gegeven voorschriften en 
maatregelen zo goed mogelijk op te volgen zodat we met elkaar een geweldige reis kunnen maken 
en gezond en wel weer samen voet aan wal zetten. 

 



 
 

 

 

Inhoudsopgave 
Algemeen ................................................................................................................................................. 1 

1. Overzicht algemene voorschriften en maatregelen ........................................................................ 3 

1.1 RIVM-voorschriften ................................................................................................................. 3 

1.2 Toetsingskader maatregelen ................................................................................................... 3 

1.3  Aan boord ................................................................................................................................ 3 

2. Jouw Eendrachtreis .......................................................................................................................... 4 

2.1 Voorafgaand aan de reis: ........................................................................................................ 4 

2.2 Reizen van en naar het schip ................................................................................................... 4 

2.3 Op de kade............................................................................................................................... 4 

2.4 Aan boord gaan ....................................................................................................................... 4 

2.5 Van boord gaan ....................................................................................................................... 5 

2.6 Maatregelen aan boord ........................................................................................................... 5 

2.6.1 Algemene maatregelen aan boord .................................................................................. 5 

2.6.2. Aan dek .......................................................................................................................... 5 

2.6.3 Brug en stuurhuis ............................................................................................................. 5 

2.6.4 Kombuis (en dagverblijf) .................................................................................................. 5 

2.7  Tijdens de reis .......................................................................................................................... 6 

2.7.1 Toezicht en handhaving ................................................................................................... 6 

2.7.2 Wat als 1,5 meter afstand niet mogelijk is? .................................................................... 6 

 



 
 

 

1. Overzicht algemene voorschriften en maatregelen 

1.1 RIVM-voorschriften 

Het RIVM adviseert de volgende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• Heb je klachten? Blijf dan thuis 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen in de binnen verblijven 

• Was vaak je handen 

• Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

• Schud geen handen 

De meest actuele en complete voorschriften zijn te vinden op de website van het RIVM. 
(www.rivm.nl). Uitgebreidere informatie over maatregelen en gezondheidsadviezen is te vinden op 
de website van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl). 

1.2 Toetsingskader maatregelen 

Als toetsingskader voor de in dit plan beschreven voorschriften en maatregelen hebben wij 
overwegend gebruik gemaakt van het protocol van de BBZ (Vereniging voor beroepschartervaart). 
Dit protocol is aanbevolen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast 
hebben we de handreikingen van de KVNR, ICS en IMO bestudeert.  

1.3  Aan boord 

Naast de RIVM-voorschriften zijn er nog specifieke voorschriften aan boord van zeilschip Eendracht 
om ervoor te zorgen dat zowel de opstappers als de bemanningsleden gezond en veilig het schip 
kunnen varen. Lees dit protocol en bekijk het filmpje over de coronamaatregelen aan boord van 
zeilschip Eendracht voorafgaand aan je reis. 

 

 



 
 

 

2. Jouw Eendrachtreis 

2.1 Voorafgaand aan de reis: 

Alle opvarenden zijn alleen welkom tijdens de reis als ze gezond zijn en geen coronaverschijnselen 
(verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen. 

Natuurlijk wil je zelf ook geen risico nemen om iemand te besmetten. Daarom vragen we iedereen 5 
dagen voor de reis weinig met andere mensen in contact te komen.  

De schipper maakt samen met de coronabeschermer voorafgaand aan de reis een afweging of de reis 
doorgang kan vinden. Hierbij wordt de weersverwachting meegenomen, herziene 
coronamaatregelen en/of andere factoren waardoor de 1,5 meter-maatregelen niet zouden kunnen 
worden nageleefd. Wanneer een reis wordt geannuleerd, worden boekingskosten  terugbetaald met 
aftrek van administratiekosten indien een van de opvarenden bij aanvang van de reis wordt 
geweigerd met voor corona verdachte symptomen en/of wanneer dit blijkt uit de ingevulde 
vragenlijst en wanneer de schipper heeft besloten de reis niet door te laten gaan omdat de 1,5 
meter-maatregelen niet kunnen worden nageleefd. Neem in dit geval contact op met het kantoor 
van Stichting Zeilschip Eendracht voor de administratieve afhandeling. 

2.2 Reizen van en naar het schip 

• Reis zoveel mogelijk met eigen vervoer 

• Bij reizen met het openbaar vervoer dienen de voor het openbaar vervoer geldende 
maatregelen te worden opgevolgd, denk aan: dragen mondkapje, afstand bewaren, etc. 

2.3 Op de kade 

De kade waar zeilschip Eendracht ligt afgemeerd is een openbare ruimte. Wij verzoeken alle 
personen die zich op de kade begeven (opstappers, personen die komen brengen/halen, bemanning, 
leveranciers) ook hier goed te letten op de te nemen 1,5 meter afstand. 

Blijf bij voorkeur in de auto wachten tot aan boord gegaan kan worden. Te veel mensen bij elkaar op 
de kade kan worden gezien als samenscholing en kan consequenties hebben voor de betrokkenen en 
voor Stichting Zeilschip Eendracht. 

2.4 Aan boord gaan 

Vanuit kantoor wordt de aankomsttijd van opstappers bij dagtochten zoveel mogelijk gespreid om de 
1,5 meter te waarborgen. Bootslieden en kwartiermeesters zullen bij de gangway toezien op deze 
spreiding.  

Alleen de volgende personen worden aan boord toegelaten: 

• personen gezond zijn en geen coronaverschijnselen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
moeilijk ademen of koorts) vertonen bij het aan boord gaan. 



 
 

 

2.5 Van boord gaan 

De bemanning neemt de organisatie op zich om de passagiers met gepaste afstand van boord te 
kunnen laten gaan.  

2.6 Maatregelen aan boord 

De maatregelen die in onderstaande paragrafen worden beschreven zijn er enerzijds op gericht om 
de kans dat een niet-gedetecteerd, besmet persoon virussen verspreidt zo klein mogelijk is. En 
anderzijds dat de kans dat iemand die virussen binnenkrijgt zo klein mogelijk is. Afstand houden en 
hygiëne (persoonlijke en schoonmaken van omgeving) spelen hierin een rol. 

2.6.1 Algemene maatregelen aan boord 
 
Algemene maatregelen 
In alle openbare ruimtes van het schip worden instructies voor hygiëne en te volgen maatregelen 
opgehangen. 
 
Verder zijn aan boord looproutes aangegeven om zoveel mogelijk de 1,5 meter te kunnen 
waarborgen. Alle opvarenden zijn verplicht deze looproutes te volgen en/of zich te houden aan 
instructies van de bemanning.  
 
Er is helaas geen mogelijkheid om een uitgebreide rondleiding benedendeks te krijgen over het schip. 
 
De schipper zal in zijn schipperspraatje alle opvarenden informeren over de coronamaatregelen die 
gelden aan boord.  
 
Persoonlijke hygiëne 
Opvarenden gebruiken desinfecterende gel voor ze aan boord komen, voor en na toiletbezoeken, 
voor een bezoek aan het dagverblijf. 
 
Algemene hygiëne 
Aan boord zijn op diverse plekken desinfecterende middelen beschikbaar. De coronabeschermer zal 
erop toezien dat deze voldoende beschikbaar blijven.  
 
Contactoppervlakken worden regelmatig gedesinfecteerd. 
 
2.6.2. Aan dek 
Gereedschap, zoals losse lierhandels, worden zo veel mogelijk ontsmet. 

2.6.3 Brug en stuurhuis 
Alleen de stuurman van de wacht en de schipper hebben toestemming zich in het stuurhuis te 
begeven. Voor toegang in het stuurhuis dient toestemming te worden gevraagd.  
 
Opvarenden desinfecteren hun handen voordat ze aan het roer gaan staan. 
 
2.6.4 Kombuis (en dagverblijf) 
Alleen de koks hebben toestemming zich in de kombuis te begeven. Iedereen wast zijn handen 
voorafgaand aan de maaltijd. 



 
 

 

Ook in het dagverblijf en in de theetuin wordt de 1,5 meter gerespecteerd. Door middel van blauw 
tape hebben we aangegeven waar je kan gaan zitten. Uitzondering zijn opvarenden uit een 
huishouden. De bediening heeft handschoenen aan en een mondmasker voor.  

Blijf niet hangen rond de buitenbar. 

2.7  Tijdens de reis 

2.7.1 Toezicht en handhaving 
Ondanks dat er veel werk is verzet om coronamaatregelen te implementeren aan boord van zeilschip 
Eendracht, het allerbelangrijkste is dat we er ons samen aan gaan houden. 

Toezicht en handhaving zijn onderdeel van de risicobeheersing van het coronavirus.  

Onze (vrijwillige) bemanning en opstappers worden aangemoedigd om elkaar en anderen aan te 
spreken op het gewenste gedrag. Het doel blijft om er een mooie reis/herinnering van te maken voor 
alle opvarenden. 

Hou er rekening mee dat naast intern toezicht en handhaving ook door externe partijen als de 
veiligheidsregio, zeehavenpolitie, BOA's en inspectie SZW gehandhaafd kan worden. Dit zal niet 
zonder gevolgen zijn voor jezelf en voor Stichting Zeilschip Eendracht. 

2.7.2 Wat als 1,5 meter afstand niet mogelijk is? 
In sommige gevallen is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, bijvoorbeeld bij 
onverwachte weersomstandigheden, reanimatie of EHBO. In deze gevallen gelden de volgende 
beheersmaatregelen: 

• Beperk het aantal mensen dat tegelijkertijd op dezelfde plek aanwezig is 

• Werk in vaste groepen van twee (buddies) (bij voorkeur bemanningsleden) om contact met 
andere mensen te beperken 

In geval van een noodsituatie prevaleert het reguliere veiligheidsplan boven de coronamaatregelen. 

Geef in dat geval ruimte aan de bemanningsleden om met de noodsituatie te kunnen handelen. 

Corona positief binnen 48 uur na thuiskomst van de dagtocht? Informeer het Eendrachtkantoor! 
 
Namens alle (vrijwillige) bemanning wil ik jullie alvast hartelijk danken voor jullie inzet om ondanks 
alle coronamaatregelen er met elkaar een fantastische dag(en) van te maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Zeilschip Eendracht 
 

 
Nanda Overdevest 
Directeur 
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