
 

 

Nieuwsflits VADA-roeien september 2020 
 

 
Nieuwsflits! Zaaltraining VADA 2020-2021 
Ook komend najaar en winterseizoen kan er weer één keer per week in de zaal worden getraind. Onder 
deskundige leiding van Argo wedstrijdroeiers doen we gerichte oefeningen voor de roeispieren. Iedereen 
kan meedoen op zijn of haar eigen tempo en intensiteit, maakt niet uit hoe oud of jong je bent, of hoe 
fanatiek je bent. Met een lekker muziekje erbij, kan iedereen zo hard trainen als die wil.  
 
Het wordt dit jaar wel iets anders vanwege Corona. Met adviezen van de gemeente hebben we een 
Corona protocol opgesteld voor de zaaltraining. Het belangrijkste hieruit is: 

• Houd je aan de basisregels. Blijf bij symptomen thuis, als een huisgenoot (mogelijk) besmet is, 
blijf thuis, was handen, houd afstand, hoest in elleboog. 

• Tenzij (vanwege het sporten) een uitzondering mogelijk is, wordt de onderlinge afstand van 1,5 
meter aangehouden.  

• Kom omgekleed naar de gymzaal en douche thuis.  
• Er mag tijdens de training niets in de kleedkamer blijven liggen. Neem een tas mee voor je 

spullen (jas, buitenschoenen) en zet deze op een aangewezen plek in de gymzaal. 
• We mogen pas om 20 uur het gebouw in en moeten er om 21 uur weer uit zijn. De training zelf 

wordt dus iets korter. 
• De opzet en oefeningen gaan we iets aanpassen, zodat we aan de 1,5 m afstand kunnen voldoen 

en er geen uitwisseling van halters/matjes tussen de deelnemers zal zijn. 
 
De zaaltraining gaat weer van start op woensdag 30 september, en we trainen door tot eind maart 2021. 
Net als vorig jaar trainen we van 20.00 – 21.00 uur in de gymzaal van SBO de Dijk aan de Marijkeweg. 
Aanmelden vooraf hoeft niet, iedereen is welkom. Je bent ook niet verplicht elke keer te komen, al is dat 
voor je eigen conditie natuurlijk wel zo goed. Als je meer informatie wil, kan je altijd 
mariekedelange2908@gmail.com mailen. 
 
De kosten van de training worden als volgt berekend: 
- Vast bedrag € 20 voor het hele indoorseizoen (jeugdleden € 10)  
- Plus € 1,50 per keer dat je er bent (jeugdleden € 0) 
- Als je maar 1 keer komt trainen is dat nog gratis (als kennismakingstraining) 

Met vriendelijke groet, 
 
Marieke de Lange 


