Protocol 12 maart 2021 Boothengelen vanop de boten aangesloten bij het VVBZ-verbond
Beste leden VVBZ,
Vrij hengelen en trainingen vanop de boten die aangesloten zijn binnen het verbond VVBZ zijn
mogelijk volgens de onderstaande regels die een veilige opstart binnen het boothengelen opnieuw
mogelijk maken. Deze regels zijn ten alle tijden te respecteren.














Recreatief (vrij) hengelen of trainen om de vaardigheden te oefenen zijn toegelaten.
Elke vorm van wedstrijden en of oefenwedstrijden zijn verboden!
Carpoolen enkel met personen van binnen je bubbel OF met knuffelcontact (mondmasker in
de auto geadviseerd).
Geen samenkomsten vóór het hengelen. Iedereen gaat afzonderlijk en rechtstreeks naar de
boot ,op een afgesproken tijdstip. Dit geldt ook aan het einde van de visdag. Dus ook niet
samenscholen op de dijk of in de haven. Iedereen dient zich direct van de boot naar zijn
wagen te begeven.
Mondmasker is verplicht van zodra men het ponton/steiger betreedt tot men zijn vaste
plaats heeft ingenomen op de boot (voor de volledige dag). Deze draagplicht geldt ook voor
de schippers. Daarna mag het mondmasker afgezet worden zolang 1.5 meter afstand
aangehouden kan worden.
Het aantal personen per boot is beperkt tot maximum 10 als 1,5m afstand tussen de
opvarenden bewaard kan worden. Indien dat niet kan moet het aantal personen verminderd
worden. (wat voor de boten die voor het VVBZ varen, bijna steeds het geval zal zijn).
Indien tijdens het hengelen de anderhalve meter afstand niet kan gerespecteerd worden
(bijvoorbeeld bij het scheppen van een vis door een medehengelaar of door de schipper of
bij een bezoek aan het toilet in de kajuit) dient men het mondmasker correct te dragen.
Vul steeds de namen van alle opstappers in, op het doorschrijfboekje van de schipper.
Hierop mag geen wedstrijd of vergunningsnummer ingevuld worden gezien het hier niet gaat
over een vergunde wedstrijd of oefenwedstrijd. Deze zijn nog steeds verboden.

De bovenstaande maatregelen gelden vanaf heden en blijven van kracht tot de overheid nieuwe
richtlijnen aankondigt. Hetzij versoepelingen, hetzij verstrengingen…
Ter herinnering
-De regels rond het dragen van zwemvesten zijn uiteraard nog steeds van toepassing .
- Enkel personen met een geldige VVBZ lidkaart zijn op de steigers/pontons toegelaten.
-Tips voor hengelaars en schippers:




Ontsmet regelmatig uw handen
Desinfecteer voor en na de vaartocht de relingen, deurklink van de kajuit en eventueel ander
gemeenschappelijk materiaal.
Draag uw mondmasker op de correcte manier (mond en neus zijn volledig bedekt).

