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Roeien tijdens Corona-crisis
Op zondag 15 maart gingen om 18.00 uur alle sportverenigingen dicht. Er is enig
onderling overleg geweest over wat er eventueel wel mogelijk was vanaf de
roeiverenigingen, zoals skiffen, want individueel sporten mocht immers. Skiffen
vanuit uw tuin of garage bleek toegestaan, maar de roeiverenigingen bleven dicht.
Gelukkig kunnen onze junioren leden sinds woensdag 29 april weer roeien. T/m 12
jaar in ploegen en t/m 18 jaar in skiffs. Goed om te zien en te horen dat dit
enthousiast is gestart en goed verloopt. Protocollen zijn opgesteld en op locatie zijn
maatregelen genomen om aan de richtlijnen RIVM te voldoen.
Voor het roeien op de Bosbaan heeft de ARB het protocol opgesteld en afgestemd
met de verenigingen en KNRB zodat ook daar nu in skiffs getraind kan worden.
Er zijn ook initiatieven om met schoolroeien te starten. Scholen wordt aangeboden
om hun gymnastieklessen buiten in te vullen met roeilessen. Hiervoor is een plan
opgesteld dat op diverse verenigingen gebruikt kan worden. (zie bijlage)
Vanaf maandag 11 mei mogen de roeiverenigingen alle leden de gelegenheid
bieden om in skiffs en C-1 het water op te gaan. Ook hiervoor zijn protocollen
nodig waarin o.a. ook opgenomen dient zijn welk aantal roeiers er maximaal
tegelijk het water op kunnen om aan de richtlijnen RIVM te voldoen. Dat is per
roeiloods verschillend, dus voor elke vereniging zelf te bepalen.
Wij wensen u daarmee veel plezier en succes toe.

Roeiers veilig het water op
Met de herstart van het roeien op onze verenigingen is het ook goed om extra
aandacht te vragen voor de veiligheid op het water. Er is recent een nieuwe flyer
verschenen ‘Roeiers veilig het water op’. Deze is te downloaden van de site ‘Varen
doe je samen’ via deze link:
https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/Vernieuwde-flyer-Roeiersveilig-het-water-op-uitgegeven

Nieuwsbrief Amsterdamsche Roeibond

Mei 2020

ARB-wedstrijden 6 + 7 Juni 2020 afgelast
Helaas zijn na De Head ook onze ARB-wedstrijden op de Bosbaan afgelast i.v.m. de
corona-crisis. Er is overwogen om ze uit te stellen en na de zomer te plannen,
maar gezien de onzekere situatie en roeikalender is daartoe niet besloten. Het
eerste weekend van juni in 2021 zal in principe onze volgende editie op de
kalender staan. De commissieleden zullen u en uw roeiers dan graag weer
ontvangen op en langs het water. Wij danken hen hierbij voor het vele werk dat zij
hiervoor doen.

Roeiers Saluut bij SAIL Amsterdam zondag 16 Augustus afgelast
Ook de Sail Amsterdam 2020 is afgelast, dus kan het ‘Roeiers Saluut’ niet
plaatsvinden. De volgende Sail wordt in 2025 georganiseerd (eens in de 5 jaar),
dus wij kunnen lang uitkijken naar die volgende gelegenheid om met wherry’s en
C-boten langs de Tallships te roeien. Wij danken de commissieleden voor hun
goede werk en zetten hen in de ‘wachtkamer’ met de voorbereiding, zodat zij te
zijner tijd hun activiteiten weer kunnen oppakken.

Aandacht voor Jeugd- en Junioren roeien
Afgelopen zomer hebben wij bij het KNRB-bestuur om extra aandacht gevraagd
voor het jeugd- en junioren roeien in Nederland en hiervoor een plan ingediend. Zij
hebben vervolgens Robert Boeder de opdracht gegeven om onderzoek te doen.
Zijn rapport over eerste fase van dit onderzoek is medio maart opgeleverd. De
situatie van het junioren roeien bleek nog zorgelijker dan wij al vreesden. Wij
hebben middels een brief aan de KNRB gereageerd met een voorstel voor vier
actiepunten. Daarin werden we ondersteund door 57 verenigingen. Inmiddels heeft
de KNRB zelf ook gereageerd op het rapport en een aantal van onze actiepunten in
gang gezet. Wij ondersteunen dit waar mogelijk en houden dit onder de aandacht.
Onze geplande bijeenkomst hierover met de jeugd en junioren zelf is helaas niet
doorgegaan i.v.m. de corona-crisis, maar zullen we zodra dit mogelijk is alsnog
organiseren.

Organisatie Coupe de la Jeunesse verschoven naar 2023
De ARB zal in 2023 gastheer zijn van de Coupe de la Jeunesse wedstrijden op de
Bosbaan i.p.v. in 2022. Het toernooi voor junioren uit 18 landen gaat dit jaar niet
door i.v.m. de corona-crisis en de wedstrijden verschuiven een jaar zodat de
geplande organisaties het toernooi een jaar later alsnog kunnen laten plaatsvinden.
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Werkzaamheden Berlagebrug
De gemeente zal naar verwachting van 2021 t/m 2023 groot onderhoud uitvoeren
aan de Berlagebrug. De plannen zijn nu nog in een beginfase, maar er is gesproken
met Roeicentrum Berlagebrug, Nereus en de ARB. De grootste impact wordt in de
zomer en het najaar van 2022 verwacht. In die periode zal de brug een groot deel
van de tijd gedeeltelijk afgesloten worden, maar zullen er vrijwel altijd 3 van de 5
openingen beschikbaar zijn. Gedurende de werkzaamheden zal er een tweede,
tijdelijke brug voor voetgangers, fietsers en de brandweer geplaatst worden naast
de huidige constructie. Deze zal dezelfde openingen hebben als de ‘gewone’ brug,
en zou dus geen extra hinder mogen opleveren voor de roeiers. Wel is de brug
hierdoor een periode ‘langer’. De klep boven het middelste bruggat zal op dat
moment ook vervangen worden. Rondom het verwijderen van de huidige en het
plaatsen van de nieuwe klep zal de brug een dag of een weekend volledig
afgesloten zijn. De ARB houdt contact met de gemeente om te voorkomen dat dit
tijdens een roei-evenement gebeurt.

Wij wensen u allen een goede opstart van de roeiactiviteiten bij uw
vereniging toe in goede gezondheid.

Bijlage:
‘Opzet programma roeien voor niet-leden-kinderen / scholieren incl. protocol
Corona’. Met dank aan Willem Stohr en Jacques Klok.

- - - - - - - - -

Nieuwsbrief Amsterdamsche Roeibond

Mei 2020

