
        
 
 Hygiënemaatregelen op schepen 
 

 
 
Voorzichtige start met varen 
Vanaf 1 juni a.s. kunnen we in samenwerking met de schippers die zich bij 
VaarKracht voor de PrivéVaartochten hebben aangemeld, weer starten met 
vaartochten. Hierbij houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen.  
In het bijzonder is het van belang dat er op de schepen voldoende ruimte is om de  
1 ½ meter afstand te waarborgen. 
 
Gezien de 1 ½ meter richtlijn zullen m.n. gezinnen, ofwel gasten die één 
huishouden voeren kunnen meevaren.  
Daarbij stellen we voor de vaartochten na de lunch, dus in de middag plaats te 
laten vinden b.v. van 13.30 tot circa 17.00 uur. 
 
Indien de weersomstandigheden (te koud, teveel wind of regen) het niet 
toelaten om buiten te zitten, overlegt de schipper met de aanvrager om de 
vaartocht te verzetten naar een andere datum of de vaartocht te annuleren. 
 
Inleiding 
Met geduld en verlangen hebben we gewacht op het moment dat het weer 
verantwoord is om onze gasten, t.w. mensen die leven met kanker, uit te nodigen 
voor een vaartocht. 
Wij zijn er erg blij mee, maar extra voorzichtigheid is geboden en daarom hebben we 
deze notitie opgesteld. We geven u als schipper en gasten die meevaren, enkele 
suggesties en adviezen op het vlak van hygiëne met het oog op het voorkomen van 
b.v. een coronabesmetting.  
 

Voorbereidingen op de vaardag 
Schipper en aanvrager van de vaartocht hebben een dag voor de vaardag 
telefonisch contact met elkaar. Beiden stellen elkaar zeker dat schipper, bemanning 
en gasten die gaan varen gezond zijn (vragen naar hoesten, verhoging, koorts, in 
contact geweest met een zieke, etc.). 
Bij enige twijfel wordt de vaartocht uitgesteld of wordt afgesproken dat de persoon 
die zich niet geheel gezond voelt niet meevaart. 

 

 
 
 



                                                                                     
 
 
Voorbereidingen op het schip 
Op de dag dat er met de gasten gevaren wordt, wordt het schip grondig gereinigd. 
Dit betreft in het bijzonder de binnen- en buitenruimten waar de gasten kunnen 
verblijven. Aan het toilet en de keuken wordt extra aandacht besteed. Relingen, 
deurgrepen e.d. worden goed afgenomen met desinfectiedoekjes of allesreiniger. 
Allesreiniger geeft geen schade aan het teakhout. 
 
Inchecken van gasten 
Bij de ontvangst van de gasten vraagt de schipper weer naar ieders gezondheid.  
Heeft de schipper twijfel dan kan hij/zij overleggen en besluiten de gast(en) niet aan 
boord te nemen. 
 
Als er gevaren gaat worden heeft de schipper hygiëne materialen gereed liggen, 
zodat gasten, schipper en bemanning direct bij het aan boord gaan de handen 
kunnen reinigingen. 
 
Schipper, bemanning en gasten hebben allen een mondkapje bij zich.  
In overleg met de schipper wordt besproken deze al dan niet te dragen. 
De schipper heeft “het laatste woord” hierover. 
 
Aantal gasten en 1 ½ meter 
In de aanmelding van de gasten wordt het aantal gasten en de samenstelling van het 
gezelschap aangegeven.  
Vanuit VaarKracht wordt met de schipper het maximaal aantal gasten afgesproken. 
 
In het algemeen wordt op het schip de 1 ½ meter regel toegepast.   
Schipper en bemanning blijven zoveel mogelijk apart van de gasten, of in een aparte 
ruimte. 
Indien een vrijwilliger van VaarKracht  meegaat houdt deze ook 1 ½ meter afstand 
t.o.v. alle aanwezigen en vice versa.  
Als de gasten een gezin zijn, d.w.z. een gezamenlijk huishouden voeren mogen ze 
dichter bij elkaar zijn. 
Families, d.w.z. ouders en kinderen die afzonderlijk huishouden voeren hanteren ook 
de 1 ½ meter regel. Vrienden, vriendinnen en mantelzorgers houden zich eveneens 
aan de 1 ½ meter regel. 
 
Aan boord 
De gasten komen aan boord en worden door de schipper naar de ontvangstruimte 
verwezen. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, worden de regels 
aan boord uitgelegd. De koffie en het lekkers staan klaar.  
De drankjes en hapjes worden steeds door hetzelfde bemanningslid klaar gezet en 
ingeschonken zodat de gasten het daarna zelf kunnen pakken. 
De schipper bespreekt met het gezelschap welke hygiëne maatregelen van elkaar 
worden verwacht en hoe men denkt deze uit te voeren. 
 
 



                                                                                     
 
 
Bemanning en gasten blijven zo veel als mogelijk op afstand van elkaar. Wellicht dat 
de gasten en bemanning in aparte ruimten verblijven, b.v. bemanning in stuurhuis en 
gasten op achterdek. Deze ruimten hoeven niet gesloten te zijn. 
 
Moet iemand niezen of hoesten, dan doet men dat in de ellenboog. 
Als men elkaar passeert of samen iets doet, keer dan de gezichten zo veel als 
mogelijk af.  
 
Als het mogelijk is zou een eenrichtingsverkeer kunnen worden afgesproken; b.v. 
altijd met de klok meelopen. 
Probeer te scheiden wie m.n. voor de hygiëne, de reiniging of catering zorgt, zodat er 
minimale kans op overdracht is. 
 
Voorkom zo veel als mogelijk contacten zoals het aannemen van andermans kopje, 
bordjes en event. bestek e.d. Ook het aannemen van andermans mobiel, 
b.v. om foto’s te kijken. Maak mobiel en andere attributen, zoals sleutels, servies en 
koffiekan regelmatig schoon. 
 
We adviseren om na ieder contactmoment de handen en bv het stuurwiel, deurgreep, 
koffiekan etc. met een desinfectiedoekje te reinigen. 
Na gebruik van het toilet reinigt de gebruiker zoveel als mogelijk de onderdelen die 
hij/zij heeft aangeraakt. In het toilet ligt een pakje desinfectiedoekjes. 
We adviseren op het toilet een keukenrol als papieren handdoekje te gebruiken. 
 
Ter ondersteuning en als gastvrouw (m/v) gaat soms een vrijwilliger mee. Deze wordt 
als bemanningslid beschouwd. 
Naast het verzorgen van de gastvrijheid let de vrijwilliger extra op de hygiëne 
maatregelen en het ernaar handelen.  
 
 
Drankjes, borrelhapjes e.d. 
Bij het voorbereiden hiervan wordt door de bemanning een mondkapje en 
handschoenen gedragen. De borrel wordt voorbereid en klaargezet zodat de gasten 
daar zelf gebruik van kunnen maken. We adviseren i.v.m. hygiëne voor iedereen een 
eigen bordje of kommetje met hapjes te maken. 
De bemanning heeft een eigen, wellicht naastgelegen ruimte om apart, maar toch 
samen koffie te drinken en te borrelen. 
Na afloop worden desgewenst nieuwe mondkapjes en handschoenen opgedaan en 
wordt er zo veel als mogelijk gereinigd.   
Gedragen mondkapjes, handschoenen e.d. worden in een prullenbak of plastic zak 
gedaan die goed afgesloten wordt. 
Na het opruimen wordt nogmaals de handen gewassen/gereinigd. 
 
 



 

                                                                                     
 
Corona maatregelen 
Om de overdracht van het coronavirus tot een minimum te beperken zijn het in de 
eerste plaats de personen zelf die zich daar bewust van moeten zijn en daar zo goed 
als mogelijk naar handelen. 
 
Even zo belangrijk is het op een juiste manier gebruiken van handschoenen, 
mondkapjes, het goed handenwassen, e.d. en natuurlijk afstand houden. 
 
Na de vaartocht, als de gasten van boord gaan, worden handschoenen en eventueel 
mondkapjes e.d. gedeponeerd in de daarvoor bestemde prullenbak of plastic zak en 
wordt deze weer goed afgesloten.  
 
 

Na de vaartocht 
Als de gasten van boord zijn kan de bemanning het schip reinigen. 
 
Indien een van alle deelnemers aan de vaartocht binnen 14 dagen na de vaartocht 
onverhoopt toch een of meer ziektesymptomen van Corona ervaart of bij wie in die 
tijd de diagnose Covid-19 is vastgesteld of waarvan wordt aangenomen dat hij/zij 
Covid-19 positief is, geeft men dat z.s.m. door aan VaarKracht. Dit zodat VaarKracht 
alle andere deelnemers snel hierover kan informeren om zo verdere besmettingen te 
voorkomen. 
 
Beleving: 
Voor ons van VaarKracht, maar ook voor schipper, bemanning en gasten zijn dit 
nieuwe maatregelen en belevenissen. We vernemen graag uw mening en reacties op 
onze suggesties om zo te zien of deze het gewenste resultaat hebben gegeven. 
We hopen dat er een balans gevonden kan worden tussen het gezellig bij elkaar zijn 
en toch een gepaste afstand van elkaar houden. 
 
 
Huizen 19 juni 2020 

Robert Rust, directeur  
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