
  
  

                              Baarn, 30 juni 2020  
  

 
Beste, 
Hoera! We mogen weer (redelijk) normaal roeien en zeilen! Natuurlijk blijven we voorzichtig en 
gebruiken we ons gezond verstand als het gaat om voldoende afstand houden en het toepassen 
van hygiëne- maatregelen. 
De veranderingen gaan in op woensdag 1 juli. 
  
Wat is nieuw? 

• roeien mag weer met iedereen in elke boot zonder afstand te houden 
• zeilen mag weer met het normale aantal personen in de boot zonder afstand te houden 
• op de ergometer mag weer: we zetten de ergometers wat verder uit elkaar, er zijn er 4 

beschikbaar 
• alle roeiboten worden weer normaal geriggerd 
• reserveren kan maximaal 8 dagen van te voren voor een bloktijd (= uur) tussen 07:00 en 

zonsondergang; je hoeft niet meer uiterlijk de avond ervoor te reserveren 
• het gebouw is weer toegankelijk, houd je aan de looproute (naar het vlot via de gang, 

terug via terras en Recover en naar buiten via de binnentrap) 
• het terras en de Recover zijn weer toegankelijk, houd je aan de 1,5 meter afstand 
• de toiletten zijn weer toegankelijk, houd ze schoon 
• de corona begeleider is er niet meer, op drukke ochtenden is de Vlothond er weer 

  
Wat verandert er niet? 

• als je ziek bent of ‘corona-verschijnselen’ hebt, kom je niet naar de vereniging! 
• als je niet sport, houd je 1,5 meter afstand 
• was je handen regelmatig 
• vermijd drukte 
• maak riemen en materialen schoon, voor en na gebruik 
• maak geen gebruik van de kleedruimten, dus thuis omkleden en douchen 
• elk lid moet eenmalig de corona-verklaring hebben ingezonden 
• elk teamlid schrijft af als “extra lid aanwezig” rond de tijd dat de boot gereserveerd is 
• je reserveert op persoonlijke titel, dus niet met team-reservering. Alleen voor instructie 

mag team-reserveren toegepast worden 
• de boot is direct bevestigd (om drukte bij de schermen te vermijden; annuleer je boot dus 

in BRS, zodra je weet dat je hem toch niet gaat gebruiken) 

  
Wat bevelen we aan? 

• gebruik als stuurman desgewenst een spatscherm (goedkoop aan te schaffen via 
bijvoorbeeld bol.com) 

• laat de slagpositie vrij als je ploeg dat veiliger vindt 
• schrijf een boot af op de minst drukke momenten (middag!) 
• roei of zeil zo veel mogelijk met een vaste ploeg 
• installeer de app Cappie om eenvoudig en snel te reserveren (zie website voor 

instructies) 



  
En tot slot: 

• er kunnen in totaal 5 boten per tijdslot van 15 minuten worden afgeschreven 
• check de website voor de protocollen voor roeien en zeilen 
• check de website voor de meest actuele informatie 
• check de website voor de werkwijze en regels van het BRS 
• check de website voor het installeren van Cappie 
• en last but not least: veel plezier! 

 


