
Beste roeiers van de Waterwolf                                                              

In eerste instantie waren wij van plan de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot corona aan 

jullie te mailen samen met het resultaat van de loting die maandag zal plaatsvinden.  

Nu Groningen tot zorgelijk gebied is verklaard vanwege de stijging van de besmettingen, 

voornamelijk onder jongeren, en sommige ploegen hun ongerustheid over de situatie hebben 

geuit, willen wij toch eerder aan jullie duidelijk maken wat wij doen om jullie veilig te houden.   

De Hunze heeft een vast corona-protocol om veilig te kunnen roeien en in de sociëteit te kunnen 

verblijven. Dit protocol is door de gemeente goedgekeurd. Het specifieke protocol voor de 

Waterwolf als evenement is nog deze week goedgekeurd door de gemeente.  

Wat doen we nu:  

1. We werken met een blokkensysteem. Hiermee vermijden we de ochtenddrukte op de 

sociëteit en het vlot.  

2. De ploegen worden in drie blokken van ongeveer 20 roeiers op de Hunze ontvangen, drie 

kwartier tot een uur per blok. Hiermee is er altijd voldoende ruimte om de boten op het vlot 

klaar te maken zonder dat roeiers (en vrijwilligers) elkaar in de weg lopen. De roeiers 

komen aan in roeikleding, blijven buiten, krijgen koffie of thee met koek, en maken hun boot 

klaar voor vertrek. De toiletten zijn toegankelijk, de kleedkamers alleen in noodgevallen. 

3. De registratie vindt buiten plaats.  

4. De stuurliedenbijeenkomst wordt per blok door Ruud Rutten geleid. De captains van het 

betreffende blok worden daarvoor op de sociëteit verwacht. 

5. Na afvaart van de boten van het eerste blok krijgt het tweede blok toegang. De exacte 

bloktijden worden met de loting bekendgemaakt. We willen iedereen vragen zich goed aan 

de bloktijden te houden. 

6. 3 blokken van 20 roeiers zijn 60 roeiers. En de 30 roeiers van Aegir en Gyas varen vanaf 

hun eigen vereniging, en komen NIET op de Hunze, ook niet in de middag. Zij hebben hun 

eigen stuurliedenbijeenkomst en eigen inspectie van de boten op hun vereniging.  

7. Om geen extra druk op de Waterwolf te leggen, zal er een vaarverbod zijn voor 

Hunzeleden, in de ochtend tot de laatste afvaart, en vanaf 3 uur in de middag. 

8. In de middag is iedereen welkom op de sociëteit. Jullie kunnen hier lekker wat te komen 

drinken, wat soep nuttigen. We vragen je wel de verblijftijd kort te houden zodat iedereen er 

even van kan genieten.  

9. We werken met suppoosten, herkenbaar aan hun kleding. Volg hun aanwijzingen op. Zij 

geven aan of er toiletten vrij zijn, laten de captains toe tot het palaver, placeren in de 

middag de ploegen in de sociëteit, en helpen jullie je aan de 1,5 meter regel te houden.  

10. En last but not least: Voor iedereen geldt, zowel voor vrijwilliger als voor roeier: houdt 1,5 

meter afstand. Als je niet lekker bent, of verkouden bent, kom NIET.   
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