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Corona verklaring  Witte Waaier Zeezeilschool  

 

 

Verklaring.  

 
Hierbij verklaar ik bovenstaande vragen naar waarheid beantwoord te hebben.  

Alle vragen heb ik met “nee” beantwoord.  

 

Naam deelnemer en datum:      Naam trainer en datum:  

 

 

Handtekening:       Handtekening:  
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Corona verklaring  Witte Waaier Zeezeilschool  

 

 
 

Voorwaarden:  
 

• Een verklaring op schrift, voor zover we het weten, van onze wederzijdse corona status. Het 
gaat om een verklaring of de trainer of de cursist corona verschijnselen heeft of kortgeleden 
heeft gehad en die tekenen we ter plekke op de boot voor aanvang. Hierin volgen we de 
regels voor de contactberoepen. We kunnen op de boot meestal best de 1,5 meter in acht 
nemen, alleen, mocht het nodig zijn, dan moet een trainer toch nog even dichterbij kunnen 
komen, om b.v. in te grijpen als het moet. Zie de verklaring op de voorzijde.  

• Het dragen van handschoenen (zeilhandschoenen of weggooi handschoenen; beide zijn aan 
boord),  

• We hebben wel gedacht over een mondkapje of een sjaal maar dat is in de buitenlucht niet 
noodzakelijk denken we. Eventueel zijn er wel sjaals aan boord.  

• We proberen zo veel mogelijk buiten te zijn, dus niet in de boot, en op 1,5 meter.  
• Daarnaast zien we nog niet zo hoe het moet met meerdere mensen aan boord, dus ook nog 

niet meerdere leden van 1 gezin. Daarin volgen we de regels van de zeilscholen, n.l. niet met 
3 of meer aan boord.  

• Ook een overnachting aan boord is nog lastig, tenminste als ook de trainer aan boord slaapt. 
Daar moeten we dan iets op bedenken. Als het nodig is misschien een overnachting in een 
hotel?   

• Realiseer je dat de toiletgebouwen van de haven nog dicht zijn. Eenmaal op de 
Oosterschelde kun je gebruik maken van het toilet aan boord.  

• We vragen je om nu je eigen lunchpakket mee te nemen.   
• De boot wordt altijd goed schoongemaakt na afloop van de zeildag.  
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