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Beste leden, 

Eerste ervaringen 

Afgelopen zaterdag zijn de eerste roeiers het water op gegaan en ook al was het best even wennen 

na zo lang niet roeien meteen in een eenmansboot te stappen, meen ik gezien te hebben dat 

iedereen heeft genoten. Met vier boten aan de steiger bleek er ook prima gewisseld te kunnen 

worden. 

Zondag is er behalve geroeid ook weer gestart met lesgeven, zowel in de C1 als in de Skiff. Gelukkig 

krijgt Mirjam de hulp van meer instructeurs, want er blijken toch veel leden het roeien in een C1 te 

willen proberen. Je kunt je nog steeds voor lessen opgeven bij Mirjam. 

Ook de schoonmaakprotocollen worden, zover we dat hebben kunnen waarnemen, goed opgevolgd. 

Er kan, denken we, wat zuiniger worden omgegaan met het wasmiddel voor de sopjes, anders gaat 

het wel erg hard. De sopjes hoeven ook niet na elke sopbeurt te worden vernieuwd. De sopjes 

mogen weggegooid worden in het buitenwater, dat belast de septic tank minder.  Roei je een keer 

als laatste en is er geen coördinator aanwezig, wil je dan bij vertrek alle hendels van de loodsdeuren 

en de deurkrukken even met een sopdoekje reinigen ? 

Ook zijn de eerste gezinsleden in een ongestuurde twee het water op geweest. Fijn dat dat al 

mogelijk is. 

Het vervolg tot 1 juni 

Na een wat overenthousiaste actie (ga maar roeien in vieren en tweeën), heeft de KNRB deze 

mededeling terug moeten  nemen. Er is nog geen ontheffing voor de 1,50 meter in zicht en naar het 

zich laat aanzien wordt die eis voorlopig niet versoepeld, ook al zijn er enkele landen die inmiddels 

op 1 meter zijn overgegaan.  

Rest het onderbezet roeien in een vier ( 2 + stuur ) en twee ( 1 + stuur). 

De wherry’s 

De wherry’s die we op dit moment in gebruik hebben zijn zwaar. Dat betekent een stevige training 

als je alleen roeit. Daar is niets mis mee. In het water brengen vanaf de kar zal weinig problemen 

opleveren. Uit het water halen zal door 1 persoon moeten worden gedaan. Pas als de boot 2 meter 

uit het water is, zal de tweede roeier kunnen helpen.  Wij denken, dat met zijn tweeën roeien  in een 

wherry geen optie is en willen deze mogelijkheid uitstellen, tot onze nieuwe C2 ( half juni? )  geleverd

is. 



De Groote Vliet

Het te water laten zal geen probleem zijn, er zal met twee mensen (een op plaats 1 en een op plaats 

3) ook goed te roeien zijn. Ook hierbij is het uit het water halen het punt. Er kunnen geen twee 

mensen aan weerszijden de handvaten pakken om mee te tillen. In feite zal 1 persoon de boot uit het

water moeten tillen en achteruitlopend op de kant tillen. Dat is niet velen gegeven. We hebben een 

aantal mensen gevraagd, of zij het roeien in de vier wilden uitproberen. Dit zal aanstaande zaterdag 

uitgeprobeerd worden om in te schatten of het voor anderen ook mogelijk is. Lukt het, dan zouden 

we na 1 juni in de Grote Vliet op stap kunnen met een stuur, een sterke roeier en bijv. een 

beginnende roeier. 

Ook bij het roeien in een vier zal de nieuwe C4 die we verwachten verlichting brengen, die is namelijk

aanzienlijk minder zwaar. 

Het bovenstaande betekent, dat we in ieder geval tot 1 juni de reeds opgegeven teams niet in het 

roeischema opnemen. We willen eerst zeker weten, dat het werkelijk kan. 

Het schema

Ook al werd onze webmaster vrijdagavond een beetje overvallen door onze vraag het schema op de 

voorpagina van de website te zetten, is het Jan Kuiken na een paar uurtjes stevig programmeren toch

gelukt. We zullen ons inspannen om Jan de komende schema’s op vrijdag vroeger aan te leveren, 

zodat ze eerder op de site komen.  

Buiten het schema roeien 

Er zijn nog veel lege plekken in het schema. Op die tijden kun je gaan roeien. Kom je andere roeiers 

tegen, geef elkaar dan de ruimte. Blijf wel je eigen veiligheid in acht nemen, zeker als je alleen het 

water op gaat en schrijf je in het botenboek in voordat je het water opgaat. We kunnen dan in ieder 

geval nagaan wie er met een boot weg is. Zorg wel dat je op tijd terug bent om ingeplande roeiers de 

benodigde boten te kunnen laten gebruiken. 

Niet roeien , wel trainen

We zullen enkele roeitrainers beneden in de loods zetten. Die kun je naar buiten rijden op het 

betonnen steigerdeel om toch te kunnen trainen. Bij regen mag dat in de loods, met alle vier de 

loodsdeuren open en nooit meer dan 5 mensen per loodshelft. Op die manier kun je met een paar 

mensen een circuitje bedenken. Wel bij wisselingen steeds tussendoor schoonmaken. 

Toekomst 

We zullen als vereniging steeds het nieuws volgen en zo snel mogelijk de roeimogelijkheden 

aanpassen aan de regels. Het liefst zien we alle leden weer zo snel mogelijk op de club. Is er nieuws 

dan zullen we een volgende nieuwsbrief maken en versturen. 

Namens het bestuur, 

Team NR ( Nieuwe Roeien ) Paul en Mirjam.  

   

     


