Corona protocol van de Waterwolf (30-09-2020):
De Hunze heeft een vast corona-protocol om veilig te kunnen roeien. Dit protocol is
door de gemeente goedgekeurd. Het specifieke protocol voor de Waterwolf als
evenement is vorige week goedgekeurd door de gemeente en na de landelijke
maatregelen van 28 september verder verscherpt.
Wat doen we nu:
1. We werken met een blokkensysteem om de ochtenddrukte op het vlot te
vermijden.
2. De ploegen worden in drie blokken van ongeveer 20 roeiers op de Hunze
ontvangen, en krijgen drie kwartier tot een uur per blok om de boten klaar te
maken. Houd je aan de bloktijden van je ploeg. Kom niet te vroeg en ook niet
te laat.
3. 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.
4. Boten die met BOWA aankomen worden in het gras aan- en later afgeriggerd.
Hierdoor wordt drukte op het vlot vermeden.
5. De registratie vindt buiten plaats. .
6. 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.
7. 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.
8. De stuurliedenbijeenkomst wordt NIET fysiek gehouden.
9. Als er nog vragen zijn aan de wedstrijdleiding proberen we die buiten te
beantwoorden
10. De marathon-informatie, en veiligheidsinformatie van de Waterwolf zijn te
vinden op de site (waterwolf@hunze.nl). Bereid je voor voordat je naar de
Hunze komt.
11. Er zal een vaarverbod zijn voor Hunzeleden, in de ochtend tot de laatste
afvaart, en vanaf 3 uur in de middag.
12. De sociëteitszaal is gesloten.
13. We werken met suppoosten, herkenbaar aan hun kleding. Volg hun
aanwijzingen op. Zij geven aan of de toiletten vrij zijn, laten zo nodig de
captains toe tot de wedstrijdleiding, en helpen jullie je aan de 1,5 meter regel
te houden.
14. 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.
Veel plezier op de marathon…!

