ACTUEEM SPECIAL PINKSTERWEEKEND 30 MEI 2020 (gedeeltelijk)
Dit document bevat de informatie uit ACTUEEM SPECIAL PINKSTERWEEKEND 30 MEI 2020
voor zover die te maken heeft met het corona-beleid van de vereniging. Voor het volledige
verhaal verwijzen we naar de mailing waarin deze Actueem Special is verzonden.

Best lid van BWV de Eem
Verruimde mogelijkheden
In overleg met de Gemeente hebben we meer mogelijkheden kunnen creëren om te roeien en te
zeilen. Vooral het varen met leden uit hetzelfde huishouden en varen met 1,5 meter onderlinge
afstand biedt meer leden de gelegenheid het water op te gaan. Zie voor het vernieuwde
roeiprotocol en zeilprococol de corona-pagina op onze website.
Meer roeimogelijkheden
De boten die vanaf 1 juni door iedereen kunnen worden gebruikt zijn de Pikkewyn (als C2x, twee
personen) en de Zwarte Zwaan (C2x met stuur, drie personen). De riggers van de lege
roeiplekken zijn van de boot af gehaald. Daardoor is de boot lichter om te tillen.
Eemleden uit hetzelfde huishouden mogen nu 2x-en uit de eerste en tweede loodsgang
gebruiken. Mocht je daar gebruik van willen maken, dan kun je een mailtje sturen
naar corona@bwvdeeem.nl met vermelding van de andere Eemleden uit je gezin. Je krijgt de
code CORH bij je naam waarmee je een twee kunt reserveren. De andere gezinsleden in de boot
reserveren onder hun eigen naam een tijdsblok bovenaan in het afschrijvingsscherm (voor de
extra bezoekers). Zo kan indien nodig achterhaald worden wie er wanneer op het terrein is
geweest.
Tijdens de jeugdinstructie mogen ook de gladde vieren worden gebruikt. De jeugdinstructeurs
zorgen voor de reserveringen.
Om logistieke redenen blijft de tweeënloods dicht: De boten in die loods mogen niet worden
gebruikt. Zie de corona-pagina op onze website.
Meer zeilmogelijkheden
Zeilen kan vanaf nu met personen die tot hetzelfde huishouden behoren. Ook kan met meer
personen gezeild worden als de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
Zie de corona-pagina op onze website.

Corona-begeleiders
Het blijft een voorwaarde van de Gemeente dat er een corona-begeleider aanwezig is als er
gevaren wordt. Een corona-begeleider stelt de roeiers die voor het eerst weer op de Eem komen
op hun gemak, zorgt dat iedereen op het terrein de gelegenheid krijgt zich aan de regels van het
RIVM te houden en zorgt dat de boten volgens het corona-protocol kunnen worden
schoongemaakt. Het lijkt ingewikkelder dan het is. Eigenlijk is het een heel gezellige klus. Meld je
aan via corona@bwvdeeem.nl.
Er moeten voldoende leden bereid zijn om af te toe die rol te vervullen, zodat de organisatie
behapbaar blijft.
Coördinator corona-begeleiders!
We hebben sterk behoefte aan een coördinator die een planning maakt voor de coronabegeleiders en hen instrueert. Een coördinator is per direct nodig, om alles te kunnen blijven
organiseren. Meld je aan als coördinator via corona@bwvdeeem.nl.

Reserveren boten en aanwezigheid melden via BRS
Iedereen die een boot reserveert of op het terrein aanwezig is, dient dat te melden via BRS,
zodat we een overzicht houden wie op het terrein aanwezig is. Mocht er besmetting worden
geconstateerd, dan kan de GGD eventueel contactonderzoek doen.
Mede-roeiers en -zeilers die niet gereserveerd hebben, vullen hun tijd in op een regel met ‘extra
lid aanwezig’. Instructeurs en cursisten mogen gebruik maken van teamreserveringen.
Bloktijden
Boten kunnen uitsluitend worden gereserveerd als er een corona-begeleider aanwezig is. De
bloktijden hiervoor zijn dagelijks van 8:00 tot 12:00 en van 18:00 tot 21:00.
Op dagen dat er instructielessen zijn voor senioren en voor de jeugd (woensdagochtend,
woensdagmiddag, vrijdagochtend, zondagochtend), is er minder tijd om je boot in het water te
leggen. Wil je je niet ‘opgejaagd’ voelen, kies dan voor een andere dag.
Vlot gereserveerd voor beginnersinstructie
Vanaf vrijdag 5 juni 2020 is er zes weken lang beginnersinstructie. Om onze nieuwe leden rustig
te kunnen laten beginnen, is op vrijdag van 10.35 uur tot 11.50 uur het vlot geblokkeerd.
Er mogen dan geen roeiboten aankomen of vertrekken. Tussen 11.50 en 12.00 uur mogen de
boten weer aankomen. Dat betekent dat je op zijn laatst om 9.20 uur een boot kunt reserveren en
om 10.20 weer terug aan het vlot moet zijn. Of je stapt om 10.35 in, roeit wat langer en komt om
11.50 uur weer terug.
Gebruik terras en Recover
Vooralsnog mogen het terras en de Recover nog niet open van de Gemeente.

Verklaring
Iedereen die een boot wil reserveren en/of op het terrein moet zijn, moet eenmalig een verklaring
invullen en ondertekenen. Zie de corona-pagina op de website.

Oproep voor nieuwe instructeurs in single boten
We zijn weer een paar weken open en het instructieteam is bezig met het instructierooster. Veel
enthousiaste leerlingen die staan te popelen om te beginnen, waaronder tien mensen die
beginnersinstructie (gaan) volgen. Twee instructeurs zijn verhuisd en anderen blijven thuis voor
hun gezondheid. Nieuwe instructeurs kunnen we heel goed gebruiken.
• Ziet jouw zomer er anders uit dan gedacht?
• Heb je daardoor misschien meer tijd?
• Heb je veel opgestoken van de instructeurs die je zelf hebt gehad en wil je wat voor de
vereniging terugdoen?
• Zou je onze nieuwe leden van de afgelopen twee jaar willen helpen hun roei-vaardigheid te
verbeteren en voor te bereiden op een roei-examen in een C1 of skiff?
• Heb je al een instructeursdiploma of zou je je kennis over roeien en lesgeven willen verbeteren
en een instructeursopleiding willen volgen?
Je kunt je aanmelden om wekelijks instructie te geven, alleen of afwisselend met iemand anders,
samen met iemand of als invaller zodat een vaste instructeur een keer weg kan. Instructeurs
krijgen een les in het gebruik van de Snor. Stuur een mail naar instructie@bwvdeeem.nl.

Conditie van hen die niet het water op kunnen
In de afgelopen weken hebben veel van jullie weer voor het eerst sinds lange tijd in een skiff of
C1 gevaren.
Echter, een grote groep zit nog steeds thuis en heeft geen mogelijkheid om met zijn/haar ploeg te
gaan sporten. Speciaal voor deze leden hebben we het volgende alternatief: 1 x per week een
uur roeigerelateerde oefeningen doen onder deskundige begeleiding van een gediplomeerde
sportinstructeur. Er wordt rekening gehouden met je niveau. Hiermee bieden we je de
mogelijkheid om je ploeggenoten in een sportieve omgeving te ontmoeten.
Wanneer
Woensdag:
Blok 1: ca. 18.00 - 19.00
Blok 2: ca. 19.00 - 20.00
Hoeveel
Maximaal 12 deelnemers per blok. Het niveau stemmen we af met de deelnemers. Het tweede
blok is intensiever dan het eerste.
Blok 1: bewegen
Blok 2: sportief
Normaal zijn de kosten voor deze training € 7,--/pp per keer. Doordat we een samenwerking zijn
aangegaan met Fytaal en er ook een bijdrage komt uit een corona-potje van de vereniging,
kunnen we deze kosten flink reduceren.
Deelname 10 lessen is nu € 47,50 ipv € 70,-Na opgave via de website van BWV De Eem duurt het ca. 2 weken voordat de 1e les van start
gaat. We trainen buiten en de hulpmiddelen worden vooraf gereinigd. De lessen vinden plaats bij
Fytaal in Baarn op een buitenterrein, adres volgt.
Verder geldt bij deelname net als bij De Eem
• 1,5 m afstand
• je komt in sportkleren
• geen lichamelijk contact
• je komt niet indien je ziek of besmet bent

