
 

 

Beste, 
  
Zoals je hebt kunt vernemen gelden vanaf woensdagavond 14 oktober om 22:00 uur nieuwe 
beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Laten we met 
z’n allen hopen dat deze maatregelen voldoende effect hebben en het aantal besmettingen weer 
zal dalen. Wij doen een dringend beroep op jullie om mee te helpen, door thuis te blijven met 
klachten, handen en materiaal te desinfecteren en de aangegeven looproutes door het gebouw te 
volgen. 
  
Vanaf donderdag mogen volwassenen niet meer varen in teams met meer dan vier personen met 
1,5 meter afstand. Dat betekent voor het roeien dat vrijwel alle meermansboten niet meer 
beschikbaar zijn. Het zeilen kan nog met twee personen op 1,5 meter afstand. 
  
Voor de volwassen leden van 18 jaar en ouder betekent dit concreet: 

•         er kan geroeid worden in de skiffs 

•         er kan geroeid worden in de C1- boten 

•         er kan geroeid worden in de Pikkewyn (2 personen) 

•         er kan geroeid worden in de aangepaste Zwarte Zwaan (2 roeiers + stuur) 

•         er kan gezeild worden in de Big Bird en de Slechtvalk (2 personen, houd 1,5 meter afstand) 

  
Voor de jeugdleden tot 18 jaar geldt: 

•         bovenstaande beperkingen gelden niet voor de jeugd 

•         er kan geroeid worden in alle voor de jeugd beschikbare boten 

•         er kan gezeild worden in alle beschikbare boten 

  
Nog enkele praktische zaken: 

•         alle huidige reserveringen vervallen vanaf woensdag 22:00 uur 

•         vanaf woensdag 22:00 uur kan je opnieuw reserveren 

•         geen teamreserveringen mogelijk 

•         reserveer extra persoon aanwezig bij meer personen in een boot 

•         houd je aan de bestaande regels en spreek elkaar er op aan 

•         vanaf 1 november gelden de veiligheidsregels voor in de winter; een update volgt 

•         mocht NOC-NSF woensdag met aanvullende regels komen, dan volgt een extra mail 

•         de indoor trainingen gaan door 

•         ergometers staan op 1,5 meter (in de ergometer ruimte en in de loods) 

  
Dank dat jullie begrip hebben voor deze vervelende beperkingen. Maar wees gerust: er komt echt 
een eind aan deze situatie en dan kijken we samen met trots terug op een periode die we als 
vereniging hebben doorstaan! Blijf fit en gezond! 
  
Namens Corona Commissie en Bestuur, Bert Kranendonk, voorzitter. 
  

 


