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In deze nieuwsbrief allereerst de complimenten voor de positieve manier waarop iedereen met de 

regels omgaat. Verder in deze nieuwsbrief helaas geen echte nieuwe zaken, maar we tippen wel een 

aantal dingen aan voor de duidelijkheid. 

Roeien en een vier of een twee

In beide boottypen mag onderbemand worden geroeid. Om de mogelijkheden wat te verruimen, 

stellen we voor dat mensen die dat zouden willen een team maken van 5 mensen. ( Bij uitzondering 

zullen we een team van 6 mogelijk maken, maar een opvolgende groep kan dan niet groter zijn dan 

vier mensen in verband met de maximaal 10 mensen die op de vereniging mogen zijn. Binnen dat 

team kun je dan over beide boten wisselen van bemanning (drie mensen in de vier en twee in de 

twee of twee in C1 of skiff). De volgende keer kun je dan wisselen, zodat niet steeds dezelfde mensen

sturen.

Drie dingen blijven belangrijk:

● Houd rekening met het weer! Beide boottypen zijn met veel wind minder goed beheersbaar.

● Bovendien moet een aantal mensen over de juiste stuurbevoegdheden beschikken. 

● Bedenk vooraf wie de boot uit het water kan tillen, dat moet namelijk door één persoon 

gedaan worden. 

Heb je een team en een idee van dag en tijd, meld het team dan aan bij Mirjam. 

Let wel: Buiten dit team mag je niet meeroeien met een ander team. Je kunt wel met dit team 

meerdere keren per week roeien of op andere dagen single roeien.  De reden hiervoor is, dat we als 

een van de leden van een team Corona zou oplopen, we niet gelijk de gehele vereniging moeten 

sluiten, om alle mogelijke contacten af te dekken, maar kunnen volstaan om aan het roeiteam te 

vragen zijn verantwoordelijkheid te nemen en thuis in quarantaine te gaan.  Volgonderzoek bij 5 

mensen vraagt ook minder inzet van de GGD, dan een volgonderzoek waar bijv. 15 mensen van de 

vereniging bij betrokken zijn.  

Formeren van een team 

Het formeren van en team is niet altijd eenvoudig. Wil je graag roeien en lukt het niet om meer 

mensen te vinden, regel het dan met de dag coördinator of meld je dan bij Mirjam als zoekende. 

Geef ruim aan wanneer je zou willen en kunnen roeien. Mirjam en ik gaan dan puzzelen en komen 

met een voorstel.

Kantine open. 

De kantine mag niet voor 1 juli gebruikt worden om op 1,50 m met elkaar koffie te drinken en na te 

praten. We hopen dat dat na 1 juli definitief weer mag. 



Omgaan met Corona regels. 

We zien elkaar weer vaker op de vereniging. Dat maakt, dat het er heel makkelijk insluipt om elkaar 

wat meer nabij te komen. Bijvoorbeeld om samen even een boot te soppen. Schroom niet om elkaar 

aan te spreken, verstandig afstand houden is ook buiten nog steeds belangrijk. We verwachten van 

de mensen die een boot overnemen, dat zij op het beton blijven tot de boot wordt vrijgegeven door 

de voorgaande roeier.     

Niet veel nieuws dus helaas, maar we zitten op het vinkentouw. Zodra er meer mogelijkheden komen

zullen Mirjam en ik jullie daarover informeren. 

Mirjam en Paul 


