Aanvullende informatie KNRB over wel/niet roeien
In diverse media is de afgelopen dagen discussie ontstaan over verschillen die in het land te
zien zijn ten aanzien van wat binnen de geldende regels van de 'intelligente lockdown' wel
en niet is toegestaan als het gaat om de roeisport.
Het standpunt van de KNRB ten aanzien hiervan is ongewijzigd:




We volgen de algemene richtlijnen van RIVM en regering ten aanzien van social
distancing, extra hygiëne, groepsvorming, etc.
We volgen de algemene oproep van NOC*NSF en overheid om alle georganiseerde
sportactiviteiten en alle sportaccommodaties tot 28 april gesloten te houden. Dit geldt
voor zowel breedtesport als topsport.
Daarnaast houden wij ons aan eventuele aanvullende verordeningen of afspraken
binnen de gemeenten en zoeken wij niet zelf de grenzen op.

Deze regels gelden voor alle roeiers die niet via de sport in hun levensonderhoud voorzien.
Voor de roeiers van het ANRT (Aegon Nationaal Roei Team) gelden specifieke regels,
waarvoor de KNRB afspraken heeft gemaakt met de gemeente Amsterdam en het
Amsterdamse Bos:










Deze roeiers bereiden zich voor op de Olympische Spelen.
Deze roeiers beoefenen de sport als beroep.
Deze sporters zijn op naam bekend bij de autoriteiten.
Zij sporten op de Bosbaan – niet op een vereniging - en worden streng gemonitord
(gezondheid en gedrag).
De groep is controleerbaar beperkt.
Het Olympisch Trainingscentrum is gesloten.
Loodsen en kleedkamers zijn gesloten voor verenigingen.
Alleen voor de sporters van het ANRT zijn de loodsen toegankelijk.
Zij varen in skiff of ‘vaste’ dubbel of tweezonder.

Wij begrijpen maar al te goed dat ook wedstrijdroeiers en aanstormende talenten trainingen
op onze verenigingen willen hervatten en ook dat recreatieve roeiers vanaf het water willen
genieten van het mooie weer. Het is echter van belang om vanuit de roeisport onze bijdrage
te leveren aan de bestrijding van de crisis. Daarvoor is het nodig dat we de groep roeiers
waarvoor nu een uitzondering wordt gemaakt beperken tot onze professionele atleten.
Samen met NOC*NSF werken we aan scenario’s voor het moment we de training op het
water weer kunnen hervatten en de verenigingen weer kunnen openstellen.
Houd er echter rekening mee dat dat niet heel snel zal zijn en zeker niet ‘in één keer’. Dit
vraagt zorgvuldig handelen. We volgen daarbij de aanwijzingen die daarvoor vanuit de
overheid worden gegeven.
Intussen roepen we op om de huidige situatie nog even vol te houden.
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