Corona Nieuws 16 december 2020
Beste leden,
Naar aanleiding van de nieuwe regels die 14 december zijn aangekondigd heeft de KNRB in overleg met het
NOC/NSF een nieuw sport specifiek protocol voor de roeisport vastgesteld. Dit nieuwe protocol heeft helaas
ingrijpende gevolgen voor het roeien binnen onze vereniging. Naast alle geldende Corona maatregelen:
handenwassen, 1,50 afstand, bij klachten thuisblijven, materialen schoonmaken na gebruik etc. Zoals jullie
allen welbekend en waar iedereen zich de afgelopen tijd ook geweldig aan heeft gehouden gelden nu de
volgende beperkingen.
Sporters onder de achttien





Roeien: alle roeivormen zijn toegestaan
Binnen trainen is niet toegestaan
Buiten trainen op de ergometer is toegestaan
Er wordt alleen geroeid/ getraind na reservering

Sporters van 18 jaar en ouder




Er mag geroeid worden in eenpersoons boten
Er mag door leden uit 1 huishouden geroeid worden in tweepersoonsboten
Er kan geroeid worden met de wherry’s, tante Naadje en de Kleine Vliet: 1 persoon roeien, 1

persoon sturen netjes op 1,50 afstand.
Ten einde de tante Naadje en de Kleine Vliet te kunnen gebruiken, is het toegestaan met
twee tweetallen tegelijk te starten en eindigen, blijf wel letten op afstand houden.




Er mag niet binnen worden gesport
Buiten trainen op de ergometer is toegestaan
Er wordt alleen geroeid/getraind na reservering

Roeilessen
Bij roeilessen hebben we te maken met twee protocollen: de nieuwe maatregelen en het winter reglement. Dit
betekent, dat



er 1 op 1 roei-les gegeven kan worden, waarbij de leerling vaart in een C1 met zijdrijvers en de
lesgever vanuit een C1 of skiff lesgeeft.
Er kan 1 op 1 roei-les gegeven worden in de wherries, tante Naadje of de Kleine Vliet

Roeien op de Ergometer
Roeien op de ergometer buiten is toegestaan na aanmelding bij een van de coördinatoren
Een paar zaken nader toegelicht:
Ook bij roeiers uit 1 huishouden geldt de twee personen regel ( Je mag dus niet met 2 volwassenen en een kind
van 16 in een vier). Personen uit 1 huishouden hoeven zich niet aan de 1,50 m maatregel te houden
Teams van twee personen moeten afstand houden van andere teams. Dat betekent dat we voorlopig met twee
boten tegelijk van de steiger vertrekken en aankomen. Bij het aankomen houd iedereen afstand van andere
teams, na het roeien verlaat iedereen direct de locatie. Dat betekent, dat net als in het voorjaar iedereen komt
en gaat in roeikleding.
De kluisjes boven mogen alleen gebruikt worden om waardevolle spullen op te bergen.
De kantine mag niet gebruikt worden als wachtruimte.

