
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien extra Nieuwsflits 2020 
 
 
Bericht van het roeibestuur 
 
Beste roeileden, 
 
Er is goed nieuws. Het kabinet heeft besloten dat georganiseerd sporten in de buitenlucht (naast 
jongeren tot en met 18 jaar) vanaf 11 mei weer is toegestaan. Dat geldt ook voor roeiers van 19 
jaar en ouder. Na meer dan zes weken van volledige onthouding is dat is welkom nieuws voor 
ons allemaal. Om gezond te kunnen sporten en de verspreiding van het Coronavirus in te blijven 
dammen moeten we dat wel op een verantwoorde wijze gaan doen. Zie de eerdere Corona-
nieuwsbrieven van WSV VADA.  
 
De VADA roeiafdeling heeft inmiddels anderhalve week ervaring met het jeugdroeien, 
toegestaan door gemeente Wageningen. We hebben een roeispecifiek protocol opgesteld en 
met de gemeente gedeeld. Nu roeiers vanaf 19 jaar en ouder ook weer mogen roeien hebben 
we dat protocol aangepast. Daarin staan alle regels en bepalingen waar we ons aan hebben te 
houden. Voor je eigen veiligheid en die van de ander! Naast skiffs is het vanaf 11 mei 
toegestaan om onder voorwaarden in tweetjes, drieën of vieren te roeien (géén achten).  
 
Het protocol is inmiddels gepubliceerd op de website: 
https://vadaroeien.nl/home/artikel/529/nieuw-protocol-roeien-geldig-na-11-mei-2020  
Je vindt hier ook de links naar alle bijbehorende informatie. 
Het VADA roeiprotocol is conform de richtlijn van de KNRB opgesteld, die te vinden is op 
https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-
roeisport/   
 
Uit die richtlijn citeer ik het volgende: ‘Voor roeiers van 19 jaar en ouder vinden wij (red: KNRB) 
het verantwoord om te roeien in (gestuurde) meerpersoonsboten van twee of vier roeiers onder 
de voorwaarden (1) dat de vereniging voorafgaand aan de training uitdrukkelijk nagaat dat geen 
van de roeiers of begeleiders ziekteverschijnselen vertonen en (2) dat uitsluitend geroeid wordt 
in vaste ploegen (en bij voorkeur op vaste plaatsen). NB: deze aanvullende maatregelen worden 
voldoende geacht om het eventuele extra risico te beperken dat ontstaat doordat de norm van 
1,5m niet strikt kan worden gehandhaafd in meerpersoonsboten (de afstand tussen twee 
roeiplekken in ca 1,35-1,40m). Voorts wordt aangeraden om te focussen op techniek en 
trainingen met een lagere intensiteit.’  
 



Veilig roeien begint bij zelf verantwoordelijkheid nemen en verstandig handelen. Dat blijft zo nu 
we met het Coronavirus te maken hebben. Vanwege de uitzonderlijke situatie stellen we voor 
iedereen die weer gaat roeien de volgende aanvullende verplichten: 

1. Houd je aan het protocol. 
2. Spreek elkaar daar op aan en help elkaar!  
3. Zorg ervoor dat er maximaal 10 personen per tijdslot aanwezig zijn (in de loods, op het 

voorterrein en de vlotten). 
4. Reserveer van te voren een roeiboot om inzicht en overzicht te kunnen behouden. 
5. Maak geen gebruik van de douches. 

 
Zoals jullie lezen gaan we werken met tijdslots op de vaste ploegmomenten wanneer het druk is 
op VADA. Daarbuiten kan iedereen zelf een boot reserveren en meenemen. Het is noodzakelijk 
om via My Fleet thuis boten te reserveren en thuis of op VADA via My Fleet mee te nemen. De 
terminals in de loods zijn namelijk verwijderd in verband met besmettingsgevaar. Je hebt op 
VADA een WIFI verbinding nodig om te kunnen reserveren en meenemen. Er is afgelopen week 
een extra WIFI-point gemaakt in de roeiloods om een boot te reserveren of mee te nemen: WIFI 
Vada Guest wachtwoord: vada1912 
 
Van iedere roeier en roeiploeg vragen we aanpassingsvermogen om de regels die in het 
protocol staan na te leven. Roeiploeg coördinatoren hebben een verantwoordelijkheid en taak 
om dat te regelen, onderling met ploeggenoten en met andere roeiploegen. Zij hebben daarover 
een mailbericht ontvangen. Bij (praktische)problemen kan het roeibestuur helpen die op te 
lossen. 
 
Aankomende week beraden we ons met het Algemeen Bestuur van WSV VADA of en hoe een 
(gedeeltelijke) heropening van het restaurant in ons clubgebouw mogelijk is. 
 
Tot slot wens ik namens het roeibestuur iedereen weer veel roeiplezier toe. Als we ons, om 
premier Rutte te parafraseren, allemaal ‘volwassen gedragen’ keren we uiteindelijk terug naar 
een normale situatie. Laten we daar allemaal ons best voor doen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Alex Grashof 
Vz. Afdeling Roeien 
 

 


