
 

 

Nieuwsflits VADA-roeien oktober 2020 

 
Uitwerking corona-richtlijnen Roeien 
 
Beste roeileden, 
De nieuwe Coronarichtlijnen van de Rijksoverheid raken ons allemaal en zijn noodzakelijk om Covid-
19 in te dammen. Sporten is maar beperkt mogelijk bij VADA. Op basis van de richtlijnen, nieuwe 
KNRB-regels en deskundig advies van onze roeiveiligheidscommissie geldt vanaf nu het volgende: 
1. De kleedkamers en douches zijn gesloten, behalve voor noodgevallen. Het toilet in de 

kleedkamer mag worden gebruikt. 
2. Roeien in een meerpersoonsboot is alleen toegestaan voor roeileden tot en met 17 jaar en 

roeiers die één huishouden vormen. Iedere andere roeier mag alleen skiffen of alleen (dus 1 
persoon tegelijkertijd)  gebruik maken van de ergometer op de zolder. 

3. Weeg bij het skiffen goed af of je dat veilig kunt doen bij slechter weer! De watertemperatuur is 
nu 13 graden en gaat verder dalen. Wind, regen en stroming zullen vaker voorkomen, waardoor 
het lastiger roeien wordt in een Skiff. Het roeibestuur adviseert roeiers om van 1 november tot 1 
april een zwemvest te dragen, conform het Vadamecum.  

4. Roeiers ouder dan 17 jaar mogen met een tussenpose van 30 minuten in groepjes van vier 
roeiers hun boten uitbrengen langs het piervlot. Terugkerende roeiers leggen hun boten aan 
langs het kraanvlot. Dit betekent dat niet meer dan 8 personen tegelijk op het roeiterrein bevinden 
(vlot, perron en loods samen). Een ieder houdt tenminste 1,5 meter afstand.  

5. Alle ploegen hebben tijdslots. Niet ploegleden kunnen alleen in goed overleg met de tijdslot 
coördinator in deze slottijden roeien, of op momenten die niet toegewezen zijn aan ploegen. Ook 
dan kunnen 4 roeiers op hetzelfde tijdstip hun boten naar buiten brengen.  

6. Jeugdroeiers mogen in groepsverband trainen, echter wel met 1,5 meter afstand tot de 
volwassen trainers. De klusploeg en andere groepen mogen met maximaal 4 personen 
aanwezig. 

7. De individuele, laag intensieve, zaaltraining op woensdagavond mag doorgaan als daarbij de 1,5 
meter afstandsregel, hygiëneregels en goede ventilatie in acht worden genomen. Net als bij 
sportscholen zijn daarin de regels van de gemeente en veiligheidsregio bepalend. 

8. De nieuwe regels zijn opgenomen in het roeispecifiek protocol van 14 oktober dat op 
vadaroeien.nl is te vinden. 

9. Alle overige roeiactiviteiten zoals roeiproeven, instructiebijeenkomsten, roeiwedstrijden en roei 
evenementen gaan niet door, tenzij dit online kan. 

10. De geplande Algemene Roei Vergadering (ARV) op dinsdagavond 3 november van 20:00 tot 
22:00 gaan we digitaal via ZOOM organiseren. 

11. Verder zijn algemene voorzieningen bij VADA beperkt toegankelijk, zie de nieuwsbrief van het 
Algemeen Bestuur die recent naar alle VADA-leden is verzonden. 
 

Tot slot benadrukken we vanuit het roeibestuur het grote belang voor iedereen om je aan de 
basisregels te houden: 



• blijf thuis bij klachten (ook bij milde klachten of als je twijfelt, of als een huisgenoot klachten heeft 
die passen bij corona én koorts of benauwdheid), 

• houdt 1,5 meter afstand en  
• handen wassen 
 
Het aangepaste roeiprotocol is te vinden op  
https://vadaroeien.nl/home/artikel/546/protocol-vanaf-14-oktober-2020.  
 
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. Spreek mensen die zich niet aan de regels 
houden in eerste instantie zelf aan op hun gedrag en indien dit niet voldoende is meld dit via 
corona@vada-roeien.nl.  We vragen ploegcoördinatoren en roeileden om via corona@vada-roeien.nl 
meldingen te doen en vragen te stellen over het nieuwe roeiprotocol en tijdslotschema. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Alex Grashof namens het roeibestuur 

 


