
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien juni 2020 
 
 
 

Bericht van het roeibestuur 
 
Beste roeileden, 
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in maart hebben we met vergaande beperkingen te maken. Omdat 
Corona beter onder controle komt en het besef groeit dat samen (buiten)sporten ook elementair 
belangrijk is voor de gezondheid van mensen ontstaat gelukkig meer ruimte om van onze mooie 
roeisport te genieten. In deze nieuwsbrief kondigen we een aantal versoepelingen aan die per 24 juni 
ingaan. Daarbij geven we als roeibestuur aan wat er nodig is om in de komende maanden deze 
versoepelingen vast te kunnen houden of verder uit te breiden. Daartoe gaan we alleen over als kan 
worden voldaan aan de harde voorwaarde dat roeien bij VADA veilig is, zowel wat betreft Corona als de 
roeitechnische reglementen die zijn vastgelegd in ons Vadamecum.  
 
Verder tref je als lezer een korte evaluatie van het gebruik van tijdslots aan en een link naar het nieuwe 
tijdslotschema dat is opgesteld. Dat tijdslotschema is ruimer van opzet en wordt op basis van 
ervaringsgegevens en evaluaties periodiek door het roeibestuur geactualiseerd. Ook gaan we in deze 
nieuwsbrief in op het melden van overlast en gevaar door (andere) waterrecreanten. Tot slot volgen een 
aantal korte mededelingen. 
 

1. Hygiëne-maatregelen 
Alle roeileden drukken we op het hart om de landelijke richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van 
Corona te volgen. Alleen dan worden we Corona de baas. Let dus op de persoonlijke hygiëne en de 1,5 
meter afstand, geef het goede voorbeeld en spreek anderen op hun gedrag aan. Verder hebben we 
maatregelen getroffen die besmetting voorkomen als iedereen de regels naleeft: 
• Bij de loods staat zeep (dispenser). Leden zijn verplicht om hun handen te wassen bij een van de 

buitenkranen voor zij verenigingsmiddelen aanpakken. 
• De toiletten in de kleedkamers zijn beschikbaar, daar is ook een wasbak met warm en koud 

stromend water en zeep. Maximaal 1 persoon in kleedruimte/ sanitaire ruimte. 
• Iedere roeier die gebruik moet maken van de WC reinigt deze na gebruik en alles wat daar met 

de handen is aangeraakt. 
Kleedkamers zijn NIET beschikbaar voor omkleden en douchen, wel om een sporttas netjes neer te 
zetten. 
 



2. Versoepelingen en nieuw VADA roeiprotocol stadium 3 
 
Sportspecifiek protocol VADA roeien stadium 3, meldpunt en evaluatie 
In het nieuwe roeiprotocol zijn de spelregels vastgelegd waaraan iedereen zich vanaf nu moet houden. 
Op onze website is roeiprotocol 3 gepubliceerd. De belangrijkste versoepelingen zijn hieronder 
weergegeven.  

De Roei-Veiligheidscommissie en de Veiligheidscommissie WSV VADA hebben input geleverd voor dit 
nieuwe protocol. Het advies van de veiligheidscommissies heeft het Roeibestuur op een aantal punten 
overgenomen. Op andere punten is het bestuur afgeweken van het advies. Het bestuur is van mening dat 
dit kan binnen de bestaande veiligheidsregels van VADA roeien. Het protocol is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeente Wageningen. 

We vragen ploegcoördinatoren en roeileden om via corona@vada-roeien.nl meldingen te doen en 
vragen te stellen over het nieuwe roeiprotocol en tijdslotschema. Het roeibestuur heeft aan de Roei-
Veiligheidscommissie gevraagd om over vier weken met ons te evalueren hoe de uitvoering en 
handhaving van de nieuwe Corona regels gaat: Wat gaat goed? en Wat zijn verbeterpunten? 
 
Roeiers die een gezamenlijk huishouden vormen mogen roeien in meermansboten 
Op basis van aanwezige kennis en registratie in de ledenadministratie weten we wie samen een 
huishouden vormen. Deze roeileden mogen als huishouden vanaf nu in een meermansboot het water op 
zonder te voldoen aan de 1,5 meter afstand. 
 
Roeien in meermansboten toegestaan mits de onderlinge afstand ten minste 1,5 meter is 
Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van een onderlinge afstand van 1,5 meter en de voorwaarde dat de 
roeiers sterk genoeg zijn om met minder roeiers de boot veilig te varen, zie reglementen Vadamecum, is 
het toegestaan in de volgende boten te roeien: 
• Roeien in C5 met voetstuur en open plekken op plaats 2 en 4 
• Roeien in C3 met voetstuur en open plek op plaats 2 
• Roeien met C4 met stuurman/stuurvrouw en open plek op plaats 2 en 4 
• Roeien met C2 met stuurman/stuurvrouw en open plek op slag. 
 
Op deze wijze is de onderlinge afstand tussen de roeiers en/of stuurman/stuurvrouw ruim 1,5 meter, 
zelfs meer dan 2,7 meter. Verder gaan we er onverminderd van uit dat bevoegde stuurlieden zelf de 
inschatting maken wat wel en niet verantwoord is, gegeven de roeiomstandigheden en gegeven de 
capaciteiten van de roeiers die aan boord zijn. 
 
De Mooievaart komt voorlopig alleen beschikbaar als ongestuurde C-3 evenals de Kemphen en de Bonte 
Piet als ongestuurde C-2en. Ombouwen van deze boten naar gestuurde boten is voorlopig niet 
toegestaan. Voor het sturen van deze ongestuurde boten moeten stuurlieden een Sk1 en St2 
bevoegdheid hebben.  
 
De nieuwe Baumgartner komt voorlopig alleen als gestuurde C-2 beschikbaar. 
 



Maximaal aantal personen van 10 naar circa 15 (aanwezig in loods, op voorterrein en vlotten) 
Vanaf 11 mei hebben we ervaring opgedaan met de 1,5 meter regel en het voorkomen van drukte op 
VADA-roeien door middel van tijdslots, waarover later meer. Wij achten het verantwoord om circa 15 
roeileden aanwezig te laten zijn omdat gebleken is dat ook dan voldoende afstand gehouden kan 
worden. 
 

3. Evaluatie roeiprotocol en nieuw schema tijdslots VADA roeien 
Eigen waarnemingen en terugkoppeling vanuit Ploegcoördinatoren, Roei-Veiligheidscommissie, MyFleet 
commissie en van individuele roeileden leveren bij het roeibestuur het beeld op dat iedereen zich over 
het algemeen goed weet te houden aan de regels omtrent de hygiëne (roeimaterialen en 
accommodatie). Laten we dat volhouden. 
 
Vanaf roeiprotocol stadium 2, toen skiffen door volwassenen weer was toegestaan, hebben we tijdslots 
ingevoerd om drukte te voorkomen op populaire roeitijden. Dat werkte redelijk en heeft zijn functie 
gehad. Het leidde soms ook tot misverstanden en onderbenutting van de beschikbare skiffs. Daarom is 
met behulp van breed gevraagde en ontvangen input gekeken hoe tijdslots effectiever kunnen worden 
gebruikt. Verder zou het doel van tijdslots niet moeten zijn om door de week en in het weekend alle 
roeitijden te verkavelen. Dan blijft er geen vrije ruimte meer over. Doel moet wel zijn dat tijdens 
populaire roeitijden: 
• het reserveren en meenemen van roeiboten duidelijk en vlot gebeurt, 
• niet meer dan circa 15 personen aanwezig zijn bij de loods, op het voorterrein en de vlotten, 
• zoveel mogelijk roeileden gelegenheid wordt geboden om met een roeiboot op het water te zijn. 
 
Nieuw tijdslotschema VADA roeien 
Op onze website is het ‘tijdslotschema VADA roeien’ gepubliceerd met de nieuwe verdeling van tijdslots 
over roeiploegen en de regels daaromtrent. Alle regels die voor de Corona golden met betrekking tot 
rechten van roeiploegen en individuele roeiers, zie Vadamecum, blijven gewoon van kracht. Voor de 
huidige Corona situatie gelden de volgende spelregels m.b.t. de tijdslots: 
1. Raadpleeg voordat je reserveert het schema met tijdslots. Het actuele schema kun je downloaden 

via https://vadaroeien.nl/resources/File/tijdslots.pdf  
2. Overleg met de sloteigenaar als je in zijn/haar tijdslot wilt roeien EN vooraf een boot wilt reserveren. 

Telefoonnummers van de sloteigenaar staan bij de tijdslots of zijn via sms of whatsapp op te vragen 
bij Wolf Knab 06 - 38 89 89 94. 

3. Op maandag t/m donderdag kunnen boten die een kwartier na aanvang van een gereserveerd 
tijdslot niet zijn meegenomen, vrij gebruikt worden. Zorg er dan voor dat jouw boot weer schoon in 
de loods ligt bij aanvang van het daarop volgende tijdslot. Op vrijdag t/m zondag is dit niet mogelijk. 

4. Bij aanvang van een tijdslot zijn alleen de roeiers aanwezig die voor dat tijdslot een boot hebben 
gereserveerd. Blijf dus niet hangen als er een nieuw tijdslot volgt en kom 15 minuten na aanvang pas 
kijken of er een boot vrij is. 

5. In de vrije tijdslots zijn boten door iedereen te reserveren. Zorg er wel voor dat jouw boot weer 
schoon in de loods ligt bij aanvang van het daarop volgende tijdslot. 

Om in de komende tijd een zo goed mogelijke spreiding van tijdslots en ook ruimte voor individuele 
roeiers te behouden, kan het roeibestuur op basis van signalen aanpassingen doen. Die worden via de 
bekende kanalen (mail, website) gepubliceerd en kenbaar gemaakt aan alle roeileden. 



 
Voorlopig geen roei instuif activiteiten 
In verband met Corona zijn er voorlopig geen instuifactiviteiten op VADA om te voorkomen dat het 
onverwacht te druk wordt en om zoveel mogelijk te vermijden dat roeiers onverrichter zake weer terug 
naar huis moeten. Om deze reden is er op woensdagavond bijvoorbeeld voorlopig geen instuif. In My 
Fleet en in het tijdslotschema kan iedereen zien hoe druk het op VADA is of wordt. 
 

4. Wat te doen bij overlast door (andere) waterrecreanten 
Het is mooi zonnig weer, het is een vrije dag of middag en we kunnen weer roeien. Juist op deze dag vind 
je op de Rijn ook waterscooters, speedboten, eventueel met waterskiërs erachteraan.  
Helaas ondervinden wij af en toe overlast van andere waterrecreanten en dit kan leiden tot onveilige 
situaties voor roeiers. Waar en hoe kun je dit soort situaties melden?  
 
Politie 
1. Bel 0900-8844: Dit is het centrale nummer van de politie om overlast te melden of aangifte te 

doen. Zij zorgen er dan voor dat zo spoedig mogelijk ter plekke de situatie bekeken wordt.  
2. Doe een digitale melding achteraf. Dit kan bij https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-

doen/#link-vernieling-beschadiging-of-overlast 

RWS  
1. Bel 0800-8002 (tussen 07:00 en 20:00 uur door de week, in het weekend en op feestdagen tussen 

10:00 en 18:30) 
2. Installeer de Vaarmelder app, op je telefoon waar je een melding kunt doen (zoek van tevoren uit 

hoe deze werkt). Dit kan eventueel nog in de boot 
3. Doe een digitale melding achteraf bij 

https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx 
RWS behandelt meldingen binnen 10 werkdagen. Voor directe handhaving verwijzen zij naar de politie 
 
Tips voor het doen van een melding 
• Alle boten hebben een kenteken nummer dat op de buitenkant van de boot staat. Noteer dit 

kenteken of onthoud het zodat je dit nummer kunt doorgeven aan de politie. 
• Indien mogelijk, maak een video-opname waaruit blijkt dat je als roeier lastig gevallen wordt. Deze 

opname kun je bij de digitale melding meesturen. 
 

5. Overige mededelingen 
Eikenprocessierups 
In de eik bij onze lakloods en botenwagens zitten eikenprocessierupsen. Die worden bestreden door 
onze klusploeg, maar zijn nog niet allemaal weg. Let dus op! 
 
Nieuwe C5 
Recent is de nieuwe Baumgartner C5 aan VADA geleverd. De klusploeg gaat er voor zorgen dat deze 
wordt afgemonteerd en in de vaart komt. Tijdens onze laatste algemene roeivergadering op 28 oktober 
lichtte materiaalcommissaris Frans van Duikeren toe dat aanschaf een welkome aanvulling is op de 



Mooievaart. Een roeiboot die zeer veel wordt gebruikt. In deze Coronatijden komt de Baumgartner C5 
ons goed van pas om als gestuurde C4 met open roeiplekken op 2 en 4 te worden gebruikt. 
 
Opening Clubhuis 
Iedereen heeft via de mail bericht ontvangen van het algemeen bestuur dat ons Clubhuis niet op 1 juni 
maar naar verwachting vanaf 1 juli weer open mag. Daartoe is de ruimte op het terras flink uitgebreid om 
1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Tot de opening op 1 juli blijven terras en restaurant gesloten. 
 

6. Tot slot 
Aan het begin van deze nieuwsbrief gaf ik aan dat we ons best doen om gezond en veilig roeien weer 
mogelijk te maken. We zijn op de goede weg. Een grote groep roeiers heeft de afgelopen weken weer 
gespreid mogen genieten in een skiff. Vanaf 24 juni is er weer gelegenheid om binnen de roeiprotocol 3-
regels in een meermansboot het water op te gaan. Ook dat moet gespreid gebeuren. Dat vraagt van 
iedereen aanpassingsvermogen en een beetje discipline. Ploegcoördinatoren en tijdsloteigenaren 
kunnen daarbij helpen als ze van iedere roeier via My Fleet, My Sportsplanner of op wat voor andere 
manieren dan ook, inzicht krijgen in roeiplannen. Op die manier kunnen we onveilige drukte voorkomen 
en de beschikbare roeivloot zo goed mogelijk verdelen. En als dat werkt hoeven we als roeibestuur over 
een aantal weken de regels niet weer veel strenger te maken dan ze nu worden. 
 
Blijf gezond en veel roeiplezier! 
 
Namens het roeibestuur,  
 
Alex Grashof 
Voorzitter afdeling Roeien WSV VADA 
 
 
Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de Week? Stuur dit dan naar communicatie@vada-roeien.nl. 
Vertel bij de Foto van de Week waar en wanneer deze genomen is, wat er te zien is en eventueel waarom je 
juist deze foto hebt genomen! Voor de Foto van de Week geldt geen deadline. 
 
De eerstvolgende sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is vrijdag 28 augustus 2020. In juli verschijnt er geen 
Nieuwsbrief. 

 


