
 

 

Corona-protocol Vliegende Hollander (vanaf 1 juli 2020) 

 

Maatregelen voorafgaand aan de reis 

⚫ Het maximale aantal passagiers dat aan boord kan zijn is van 60 teruggebracht naar 30 
personen. In de hutten is slaapgelegenheid voor 17 personen. Dit aantal kan eventueel 
aangevuld worden met personen die uit eenzelfde gezin komen of 18 jaar of jonger zijn. 

⚫ Kom niet aan boord bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts 
⚫ Screeningsformulieren worden op gestuurd naar de gasten, die zij de dag voor afvaart 

moeten invullen, om te voorkomen dat eventueel geïnfecteerde personen met de reis 
meegaan.  

 

Maatregelen bij het aan boord gaan 

⚫ Controle bij alle passagiers of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden. 
Bij iedereen wordt met behulp van een afstandsthermometer de lichaamstemperatuur 
gecheckt. 

⚫ Uitleg aan de gasten van de genomen maatregelen en instructies hoe ze kunnen bijdragen 
aan een veilige omgeving. 

 
Hygiëne 
 

⚫ Het schip zal met zorg worden schoon gemaakt en aangeboden conform de 
hygiënerichtlijnen van het RIVM. 

⚫ In het dagverblijf wordt duidelijk zichtbaar een hygiëne instructie opgehangen in meerdere 
talen. 

⚫ Bij de ingang van het schip wordt de mogelijkheid geboden de handen te ontsmetten. 
⚫ In elke hut, in de toiletten en in de keuken zijn pompjes met desinfecterende zeep en 

papieren handdoeken aanwezig. 
⚫ Borden, glazen en bestek altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water. 
⚫ Van de gasten wordt verwacht dat zij dagelijks alle gemeenschappelijke ruimten keuken, 

dagverblijf en sanitair) schoonmaken. Hiervoor zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen en 
handschoenen aanwezig. 

⚫ De bemanning zal regelmatig de reling en de banken aan dek schoonmaken. 
 



Ventileren 
 

⚫ Blijf zo veel mogelijk buiten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het virus buiten veel minder 
verspreid. 

⚫ Houdt alle vensters en luiken aan boord zoveel mogelijk open, zodat de lucht binnen kan 
stromen en verversen. 

⚫ Gebruik de ventilator in het dagverblijf dag en nacht. 
 

Social Distancing 

⚫ Personen boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot andere personen tenzij 
deze uit hetzelfde huishouden zijn. 

⚫ De groep moet zichzelf goed verspreiden over het schip. Zorg dat er (behalve ’s nachts) altijd 
een deel buiten aan dek is. Bij eventueel slecht weer wordt gezorgd voor een tent. 

⚫ Omdat het met twee personen in een hut lastig is om te voldoen aan de 1,5 meter regel, 
moet er in de 4-persoonshutten gebruik gemaakt worden van de gordijnen die de twee 
personen van elkaar kunnen scheiden. Zo kan als de eerste persoon in bed ligt de tweede 
volgen. Ook het opstaan zal een voor een moeten gebeuren. 

⚫ Het is niet mogelijk elkaar te passeren op de trap en in de gangen. Hiervoor zijn 
wachtplaatsen en signalen afgesproken. Hierbij heeft de persoon die op weg is naar buiten 
altijd voorrang. De wachtplaatsen worden duidelijk aangegeven met borden. 

⚫ De maaltijd moet verspreid over het schip genuttigd worden of in shifts aan de tafels, zodat 
de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. 

 

Het zeilen met anderhalve meter afstand 

⚫ Uit onderzoek is gebleken dat de besmettingskans buiten vele malen kleiner is dan binnen. 
Toch moet er ook bovendeks zolang de Nederlandse autoriteiten dat bepalen anderhalve 
meter afstand worden gehouden door iedereen ouder dan 18. 

⚫ Tijdens alle activiteiten  die met het zeilen te maken hebben hoeft er tijdelijk door niemand 
afstand gehouden te worden.  
 

 

 

Maatregelen bij ziekte 

⚫ De gasten wordt regelmatig gevraagd naar hun gezondheid en kunnen bij twijfel met behulp 
van een afstandsthermometer gecontroleerd worden. 

⚫ Als een bemanningslid of gast tijdens de reis last krijgt van verkoudheidsverschijnselen en 
koorts moet deze persoon zo snel mogelijk het schip verlaten. Het liefst moet deze worden 
opgehaald door iemand van zijn eigen huishouden. 

⚫ In het geval dat enige tijd later bij diegene corona wordt vast gesteld, moet dit worden 
teruggekoppeld naar de schipper. Deze zal de autoriteiten hierover inlichten. De autoriteiten 
zullen volgens de op dat moment geldende regels handelen. (Het kan zijn dat de overige 
opvarenden getest moeten worden. Of dat deze allen naar huis worden gestuurd en in 
zelfquarantaine moeten. Hierover kan op dit moment geen zekerheid worden verschafd)  

⚫ In het geval dat er bij een gast binnen 14 dagen na de zeilreis corona wordt vastgesteld dient 
de schipper hier ook van op de hoogt te worden gesteld. 


