
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien juli 2020 

Bericht van het roeibestuur 
 
Beste roeileden! 
Er is positief nieuws van de KNRB. Vanaf 1 juli is het roeien in meerpersoonsboten met volle bezetting weer 
mogelijk (klik hier voor de publicatie). Ook in de noodverordening van onze veiligheidsregio wordt die ruimte 
geboden. Van deze versoepelingen gaan we gebruik maken. Maar dat doen we wel beheerst vanuit het besef 
dat het Coronavirus voorlopig nog niet verdwenen is uit Nederland. Daarom hebben we roeiprotocol stadium 
4 opgesteld dat op de VADA website staat (klik hier). De belangrijkste versoepelingen en regels staan in deze 
nieuwsbrief. Aan het slot volgen nog een paar oproepen. 
 
1. Hygiëne-regels 
Alle roeileden drukken we op het hart om de landelijke richtlijnen met betrekking tot de bestrijding van 
Corona te blijven volgen. Alleen dan worden we Corona de baas. Let dus op de persoonlijke hygiëne: 
- Blijf daarom thuis bij verkoudheid 
- Blijf thuis als iemand in je huishouden ziek is 
- Houdt 1,5 m afstand als je niet aan het sporten bent 
- Was regelmatig je handen, hoest in je elleboog, ga niet naar elkaar schreeuwen 
 
Maak gebruik van de voorzieningen die we bij VADA hebben getroffen: 
- 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. 
- Iedere roeier die gebruik moet maken van de WC reinigt deze na gebruik. 
 

2. Versoepelingen tijdens het sporten 
Het VADA roeiprotocol stadium 4  is gebaseerd op het sportspecifieke protocol van de KNRB dat op 26 juni 
2020 is gepubliceerd (klik hier). Dit staat het roeien in meerpersoonsboten en trainen in 
binnenaccommocaties toe. Belangrijk is voorafgaand aan en na de roei-activiteit de 1,5 meter regel weer in 
acht te nemen. Een roei-activiteit start op het moment dat roeiers een boot uit de roeiloods of andere stalling 
halen en eindigt als deze weer op de oorspronkelijke plek ligt. Reinig behalve de roeiboot en riemen na 
gebruik ook de afstandsbediening van de kraan en de onderdelen die je bij het kranen vastpakt. 
Uit voorzorg staan we bij VADA vanaf 1 juli toe dat maximaal 1 persoon gebruik maakt van de 
ergometerruimte. Dit is op voorwaarde dat de ergometer en die ruimte na gebruik hygiënisch worden 
schoongemaakt. 
 
We verzoeken iedereen om zoveel mogelijk in vaste roeiploegen of teams te roeien om op die manier 
mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. 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? 
 

3. Gebruik loods, voorterrein, vlotten, kleedruimte en doucheruimte 
We proberen het aantal aanwezigen bij de loods, op het voorterrein en de vlotten te begrenzen tot circa 15. 
Vanwege de landelijke versoepelingen wordt iedere kleedruimte weer toegankelijk gesteld voor maximaal 4 
persoon tegelijkertijd, in verband met de 1,5 meter afstand. Voor iedere doucheruimte geldt een maximum 
van 2 personen tegelijkertijd. 
 
De picknick banken kunnen voor en na het roeien worden gebruikt, maar houdt 1,5 meter afstand en blijf daar 
niet hangen als het druk is. Degenen die gaan roeien of net terug zijn van het roeien gaan voor. Ga als het te 
druk wordt naar de VADA kantine, het terras of naar huis. 
 

4. Tijdslotschema en werking 
Het op 24 juni ingevoerde tijdslotschema blijft voor de komende tijd van kracht. De opgedane ervaring vanaf 
11 mei leert ons namelijk  dat dit helpt om drukte te voorkomen en te reguleren. Roeiploegen die weer willen 
gaan roeien wordt gevraagd om contact op te nemen met Wolf Knab voor de toewijzing van een tijdslot (zie 
contactgegevens hieronder). 
 
In de vorige nieuwsbrief en op onze website is uitgelegd hoe het ‘tijdslotschema VADA roeien’ werkt, wat de 
verdeling van tijdslots over roeiploegen is en wat de regels zijn. Hier worden ze herhaald: 
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. 
 
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. 
 



5. Reserveren en meenemen roeiboten via MyFleet 
Ook in Stadium 4 zal het reserveren en meenemen van boten niet via de terminal op VADA kunnen gebeuren. 
“Reserveer” thuis via de website en “neem mee” via de MyFleet-app via de gratis WIFI verbinding op VADA. 
De instructie is hier te vinden. 
Als je hebt gereserveerd en uiteindelijk besluit niet te gaan roeien, annuleer dan svp de reservering die je 
gemaakt hebt. Dan zien anderen dat de boot weer beschikbaar is voor reservering en gebruik. 
 

6. Tot slot 
De laatste tijd zijn er veel schades aan met name houten skiffs door skiffeurs die zijn omgeslagen. We raden 
aan om eerst met de skiff naar de wal te geraken en op die plek beheerst weer in te stappen. Dat scheelt een 
boel reparatiewerk en voorkomt blessures. 
Verder is onze sportkantine en het terras vanaf 1 juli weer open met de 1,5 meter afstand. 
Deze nieuwsbrief begon ik met het goed nieuws over de landelijke versoepelingen. Hoewel we nog niet terug 
zijn bij het oude normaal hopen we als roeibestuur dat iedere VADA weer aan zijn/haar trekken kan komen op 
het prachtige roeiwater dat we hebben. 
 
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.  

 


