
 
 

  Nieuwsflits 18-1-2021 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Beste allen; dit jaar geen nieuwsjaarreceptie, daarom op deze manier 
iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2021 toegewenst!  Hopelijk  
kunnen we ergens de komende maanden snel de riemen weer als 
vanouds oppakken!    

Met roeigroet!  het bestuur  Gert, Harry, Jolanda, Koos, Nel en Ronald 

Corona update 13 januari 

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten de lock down te verlengen 
tot 9 februari. De Corona maatregelen binnen Scaldis blijven daarmee 
onverminderd van kracht: 

 Roeiers tot en met zeventien (17) jaar mogen roeien in alle 
boottypen. 

 Roeiers vanaf achttien (18) jaar mogen roeien in éénpersoonsboten 
(skiff), op 1,5 m afstand met een maximum van 2 roeiers 
(boegroeien). Als de roeiers uit één (1) huishouden komen is 
gebruik van ongestuurde twee ook toegestaan.  

 De ergometers mogen alleen buiten worden gebruikt. 

 

 Loodsen kunnen open onder voorwaarden. 

 Sportkantine is gesloten. 

 Kleedkamers, inclusief douches, zijn gesloten; omkleden 
gebeurt dus thuis!. 

 Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk. 

 Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan 



 
open op uw 

  

Ganze Regatta 2021 gaat niet door; een bericht van de commissie 

Sinds eind oktober 2020 is de commissie Ganze Regatta hoopvol, flexibel en 
creatief  aan de slag gegaan met de voorbereidingen van onze wedstrijd in 
maart.   

Dankzij onze roeisport zijn we echte duursporters, die veel kunnen incasseren 
en lang volhouden. Alleen is deze Covid periode geen lange training meer, 
maar een extreme marathon geworden, nu bijna het jaar rond!. 

De commissie heeft helaas moeten besluiten de wedstrijd niet door te laten 
gaan. Door alle beperkingen zouden we de wedstrijd dusdanig aan moeten 
passen, dat het totaal niet meer lijkt op alles wat onze wedstrijd zo bijzonder 
maakt. Dan maar liever een editie laten passeren en er volgend jaar weer in 
volle glorie staan. 

Wij hopen sponsoren, deelnemers, leden/vrijwilligers, kamprechter, 
reddingsbrigade en toeschouwers weer te zien in 2022 bij onze 18e editie van 
de Ganze Regatta. 

Met sportieve groet,  

De commissie Ganze Regatta 

Antoinette, Karine, Leonie, Marit, Tamar 

 

Verder blijft naleven van de hygiene-maatregelen en de algemene RIVM 
maatregelen cruciaal.  

Het blijft voorlopig dus opletten. Laten we dat met elkaar doen. Blijf gezond 
en geniet van wat nog kan, kom vooral boegroeien! 



 

 

 

 Begrotingsvoorstel 2021 goedgekeurd 

De conceptbegroting voor 2021 is afgelopen december voorgelegd aan de 
leden. Negen leden hebben hierop gereageerd. Zij hebben allen ingestemd 
met het voorstel. Er zijn geen bezwaren ingediend.  De begroting voor 2021 
is hiermee vastgesteld. De materiaalcommissaris heeft inmiddels de 
aanschaf van een skiff in gang gezet. 

  

Hek; binnenkort weer spic en span 

Het hek aansluitend aan de Westkanaaldijk is afgelopen herfst beschadigd 
door een aanrijding. De verzekering van de automobilist dekt alle schade.  
Het materiaal voor de reparatie ligt inmiddels klaar. Volgende week hopelijk 
alles weer spic en span, vergeet je sleutel niet!  😊 

 

 

Watertemperatuur; to skiff or not to skiff  

De watertemperatuur is de laatste dagen regelmatig onder de 5 graden 
gekomen! Dit betekent dat alleen skiffeurs met bevoegheid skiff 3, en in 
bezit van de dispensatieverklaring voor skiffen bij watertemperatuur < 5 
graden Celsius, het water op mogen.  

Geen dispensatieverklaring en roeibevoegdheid skiff 3 is dus niet skiffen. 
Zie ook de vaar- en veiligheidsregels op de Scaldis-site.  Als de 
watertemperatuur weer echt boven de 5 graden Celsius ligt volgt bericht 
dat ook voor roeiers met niveau 2, skiffen weer is toegestaan. 


