
 
 

  Nieuwsflits 10-8-20 

Corona 

Zowel de gemeente Goes als de KNRB doen een hernieuwd beroep op ons 

om niet te verslappen in de regels rond het sporten:  

In het kort de ‘spelregels’ voor het sporten:  

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er normaal geroeid mag worden.  

• Voorafgaand en na afloop van het roeien dienen sporters van 18 jaar 

en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van 

sportaccommodaties zijn weer open. 

Let op: Het is sterk aan te raden om na het sporten, thuis te douchen. 

Douchen bij de sportaccommodatie is niet verboden, maar het wordt 

afgeraden. 

Kom zo mogelijk in roeikleding naar de club. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan.  

• Ergometers mogen alleen buiten gebruikt worden 

• Na gebruik toilet, douche, ergometer, roeimateriaal (handvatten) 

ontsmetten; ontsmettingsmiddel is op de vereniging aanwezig. 

• Koffiedrinken in principe buiten; neem eigen kop mee en ook terug 

naar huis. 

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 

• Vermijd drukte en Was vaak je handen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen


 
open op uw 

Dopen nieuwe boten; zaterdag 15 augustus   11.00 uur 

We moesten er even op wachten, maar het is het waard: Scaldis is 2 

nieuwe boten rijker! 

Afgelopen periode is er door de materiaalcommissie hard gewerkt om de 2 

nieuwe boten gebruiksklaar te krijgen. En komende zaterdag is het zover: 

de 2X en de C3/C4 zullen worden gedoopt door Jan Olde Heuvel en Cobie 

Busser.  

Komt allen! Genieten van de lucht van nieuwe boot, het glas met bubbels 

heffen, bijpraten, plannen smeden, een meer dan beloftevol begin van het 

weekend…….!    

Als je van plan bent te komen, geef het dan even door aan 

secretaris@rvscaldis.nl , zie je zaterdag!    

Open dag zaterdag 29 augustus 

Zaterdagochtend 29 augustus houden we de open dag van dit Jaar. We 

maken daarmee deel uit van de nationale roeiweek die de KNRB 

organiseert van 22 tot en met 30 augustus. Hopelijk geeft dat veel extra 

publiciteit en zelf gaan we natuurlijk de lokale media ook benaderen. De 

dag is belangrijk om ons ledenaantal op peil te houden.  

De vraag aan jullie is om mensen in je vrienden en kennissenkring 

enthousiast hiervoor te maken. Ook zoekt Jolanda nog mensen die willen 

bijdragen aan opvang/introductie, willen mee/roeien, etc. 

Graag z.s.m. doorgeven via commissarisroeien@rvscaldis.nl. 

Opgemerkt wordt nog dat belangstellenden voor de Open dag zich deze 

keer zoveel mogelijk van te voren moeten aanmelden. Dit doen we om de 

Open dag Corona veilig te kunnen houden.     
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