
 

Nieuwsbrief april/mei 2021 

Corona-bulletin 11 

Voor de momenteel geldende regels: lees de hieronder vetgedrukte tekst. 

In de afgelopen week is verwarring ontstaan over de vragen over roeien bij Skylla: wat mag 

wel? En: wat mag niet? 

Het bestuur heeft sinds het uitbreken van de pandemie zo zorgvuldig mogelijk met de leden 

trachten te communiceren m.b.t. de beperkende maatregelen die door  de overheid worden 

opgelegd. De communicatie is gedaan middels Coronabulletins die ook op de website 

worden gepubliceerd. 

Bij het opstellen van de regels die gelden voor een specifieke sportvereniging volgt het 

bestuur de regels van de Veiligheidsregio Fryslân. Specifiek voor de roeisport worden de 

maatregelen gepubliceerd op de site van de KNRB. De interpretatie van de regels die aan de 

leden worden voorgelegd dient bij aanpassingen altijd eerst ter goedkeuring aan de 

Veiligheidsregio worden voorgelegd. Hierbij is in onze gemeente een ambtenaar van de 

gemeente Weststellingwerf de vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Fryslân. 

Vanwege de onduidelijkheid bij enkele leden roeiers hieronder nogmaals een toelichting. 

Binnen de Veiligheidsregio Fryslân worden de maatregelen van de overheid bij andere 

roeiverenigingen op dezelfde manier in praktijk gebracht als bij Skylla. 

Vraag aan de Corona-ambtenaar: ‘Kan er door 2 personen die niet uit eenzelfde huishouden 

komen in een Twee worden geroeid’. 

Antwoord ambtenaar: ‘Er mag alleen in een twee worden geroeid als er 1,5 meter afstand kan 

worden gehouden‘. 

Omdat er vanaf 16 maart weer met maximaal 4 personen mag worden gesport,  met in 

achtneming van de 1,5m, heeft het bestuur in den lande geraadpleegd op welke manier er 

bij andere verenigingen in een Vier wordt geroeid. Er is gevonden dat er bij RV Rijnland in 

Voorburg in een Vier wordt geroeid, waarbij  de 3-plaats wordt vrijgehouden en de 

stuurman/-vrouw een mondkapje draagt. Met goedkeuring van de gemeente. Ook bij enkele 

andere verenigingen zijn gedoogopstellingen toegestaan. 

Deze bevindingen zijn voorgelegd aan de Corona-ambtenaar van de gemeente 

Weststellingwerf. 

Antwoord ambtenaar: ‘Ik heb de link bekeken en begrijp hieruit dat de gemeente toestemming 

heeft gegeven voor het roeien met vier personen boven de 27 jaar. De gemeente Weststellingwerf 

maakt geen uitzondering voor de roeisport. Jullie zullen dus nog even moeten wachten totdat het 

landelijk weer is toegestaan’.  



Al met al gelden bij Skylla dus nog steeds de regels voor het bootgebruik zoals vermeld in 

Corona-bulletin 10,  dat op 15 maart naar de leden is gestuurd. 

Korte samenvatting van de regels: 

-- Neem alle basisregels wat betreft hygiëne in acht. 

-- Ergometeren in de buitenlucht. 

-- Skiff en C1: iedereen kan hier gebruik van maken. 

-- C2x+: 1 roeier op boeg plus stuurman/-vrouw. 

-- Dubbeltwee alleen te gebruiken door huisgenoten. 

-- 4x+ en C4x+: maximaal 2 roeiers (boeg en 3-plaats) plus stuurman/-vrouw. 

Een volgend Coronabulletin zal volgen bij aanpassing van de Coronamaatregelen. 

Laatste Corona-mededeling op 6-5-2021 

Hendrik kwam op een lumineus idee: 2 roeiers uit eenzelfde huishouden op de beide 

boegplaatsen. De 3-plek vrijhouden. Dan kan de slag roeien, er vanuit gaande dat afstand 

slag-stuurman wel 1.5m is. Dit laatste hebben Hendrik en Berend afgelopen za. 1-5-21 

nagemeten voor de Slingerak. Gemeten afstand: precies 1,5m. 

Gecorrespondeerd met de veiligheidsregio (=een ambtenaar van onze gemeente) over deze 

opstelling. 

Antwoord: “Graag wil ik u het volgende meegeven. Indien u gaat roeien met de inachtneming van de 

maatregelen zoals deze door de landelijke overheid zijn vastgesteld (zie rijksoverheid en info vanuit 

uw branchevereniging) dan hoeven wij als gemeente geen akkoord te geven voor uw activiteiten. U 

bent hier als vereniging zelf voor verantwoordelijk. 
Indien u de gemeente vraagt om af te mogen wijken van de landelijke maatregelen (door minder dan 

1,5 meter afstand voor personen boven de 27 jaar) dan zullen wij daar geen goedkeuring aan geven, 

omdat wij als gemeente de landelijke maatregelen volgen.” 

We voldoen dus met de door Hendrik voorgestelde opstelling in een Vier aan de landelijke 

maatregelen. 

Dat betekent voor het roeien in een vier bij Skylla vanaf heden: 

De 3-plek vrijhouden, alleen dan wanneer er op beide boegplaatsen 2 roeiers zitten uit 

eenzelfde huishouden. De stuurman/-vrouw draagt daarbij een mondkapje. 

Kanttekening indien er op deze manier wordt geroeid: meet zelf nog een keer de afstand 

slag-stuurman/-vrouw; zet voetenbord in het dichtstbijzijnde gaatje; geen boomlange 

persoon op slag. 

Roeien bij Skylla in Corona-tijd 

Vanaf half oktober 2020 tot 16 maart 2021 kon er alleen in skiff en C1 worden geroeid en 

door huisgenoten in de dubbeltwee. Er is mondjesmaat gebruik van gemaakt. Vanaf 16 

maart is er versoepeling gekomen. Er mocht weer in meermansboten worden geroeid met 

inachtneming van de anderhalve meter regeling. Met name de zaterdagochtend-/ 

woensdagavondgroep is flink bezig gegaan.  Vanaf het begin van de zomertijd hebben ook de 

Drijfsijsjes op dinsdagavond de riemen weer ter hand genomen. 

Virtuele Head, zie https://headoftheriver.nl/index.php/nl/   

Enkele dagen voordat de strenge lockdown begin december 2020 in ging hebben potentiële 

Head-roeiers een eerste conditietraining op Skylla gevolgd: zie de vorige Nieuwsbrief 

december 2020. Daarbij is het gebleven. Voor het 4e achtereenvolgende jaar kon er,  na 

https://headoftheriver.nl/index.php/nl/


aanvankelijk goede voornemens, dus niet met een Skylla-acht op de Head worden gestart. 

Het organiserend wedstrijdcomité heeft daarom een z.g. virtuele Head uitgeschreven. Eind 

maart en begin april kon er op verschillende manieren aan een wedstrijdcompetitie worden 

meegedaan: voornamelijk roeien in skiff en twee en ergometeren. Er hebben zich 2 Skylla-

leden ingeschreven van totaal 800 inschrijvingen. Gerrit was bij 4km op de ergometer 8e van 

15 deelnemende veteranenroeiers en bij 8km 9e van 17 deelnemers. Diana 9e van 12 

deelnemers in de categorie Vrouwen Veteranen. Mooie resultaten. 
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crew 

stroke 

event race time pos. 

SKY Diana Samuëlsz  Vrouwen veteranen D 4000 meter  19:08,3 9th 
 

Skylla 
    

SKY Gerrit van Veen Mannen veteranen E 4000 meter  15:13,9 8th 
 

Skylla 
    

SKY Gerrit van Veen Mannen veteranen E 8000 meter  31:29,5 9th 
 

Skylla 
   

 

 

Jaarvergadering 

Voor het 2e achtereenvolgende jaar hebben we vanwege Corona de Algemene 

Ledenvergadering niet op de gebruikelijke tijd, begin april, kunnen houden. Het bestuur 

heeft afgezien van video vergaderen. Het bestuur verwacht dat we komend najaar wel een 

ALV kunnen uitschrijven. Het concept jaarverslag van 2019 is in te zien op het besloten deel 

van de website. Het jaarverslag van 2020 zal daar zeer binnenkort ook te zien zijn. 

Ledental 

We hebben tot op heden om de Corona-perikelen eigenlijk geen enkele opzegging van het 

lidmaatschap gekregen, i.t.t. wat men hoort bij diverse andere sportverenigingen. Dat is een 

mooie constatering. Allen hartelijk dank hiervoor. Toch krijgen we, om andersoortige 

redenen, elk jaar wel enkele opzeggingen van het lidmaatschap. Door slechts weinig nieuwe 

aanmeldingen neemt het ledental de laatste paar jaar af. Om onze vereniging dynamisch te 

houden is aanwas belangrijk. Het bestuur roept elk lid op om te trachten in zijn/haar 

netwerk te informeren naar interesse in de roeisport, opdat er na opheffing van de 

beperkende Corona-maatregelen later dit jaar nog weer roeiclinics voor beginnelingen 

kunnen worden gegeven. 

Wens 

We hopen dat we gauw weer kunnen roeien zonder de Corona-beperkingen. Nog even 

volhouden. Overigens , het doorsnee Skylla-lid kennende, verwachten wij niet dat er 

bewegingsarmoede bij de Skylla-leden heerst. Hooguit roeiarmoede. 
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