
Beste Gastronauten, hier weer een Teambericht,                

Met al die verruiming van maatregelen gaat het toch wel kriebelen. Met 300 man in een 
vliegtuig is geen probleem meer, met 7 “man” in een GIG wel. Een GiG is een 
Meermansboot.  Op 10 juni, dus afgelopen week, schreef het Watersportverbond hier het 
volgende over 

Meermansvaren 
Het meermansvaren in een boot is, als je de informatie van de overheid leest, naar onze mening wel 
mogelijk mits je de 1,5 meter afstand van elkaar in acht kan nemen. Toch zijn er nog onduidelijkheden. 
Ook hierover zijn vragen aan de minister gesteld. Het Watersportverbond streeft samen met de 
Roeibond (KNRB) ook naar een uitspraak over het protocol dat daar al voor is opgesteld. Zeker nu 
terrassen, horeca, sauna’s en sporthallen open mogen, vinden wij dat er meer mogelijkheden moeten 
komen voor onze sport. Indien je niet op het antwoord van de minister wilt wachten, bel met je 

gemeente en/of veiligheidsregio. Deze kunnen vaak wel meer duidelijkheid geven over de lokale 

situatie. 

Natuurlijk gaat het niet alleen over wat mag, het gaat ook over wat we willen en zelf 
verantwoord vinden.      

Deze week zag ik in Leiden een Duo-Fiets voor ouderen met een perspex scherm 
tussen de beide rijders. Dat gaf een goed idee, we plaatsen die 
schermen ook op de GIG. 
Halverwind geen probleem, voor de wind alleen maar voordeel 
en tegen de wind, jammer harder trekken aan de riemen. 
Er blijkt echter een probleem, we kunnen niet vallen door de 
schermen. 
 
Met een Leonardo da Vinci achtige constructie lukt dit ook. 
De schermen worden scharnierend en met een touw er aan, 

bedient door de “stuur” kan iedereen rustig vallen. Bijgaande 

constructietekening laat duidelijk zien hoe dit 

werkt. Het zal zeker ook bevorderlijk zijn voor 

het goed in de pas blijven. Een perspexplaat 

tegen je neus is tenslotte niet fijn.  

 

Maar er is een nog slimmere oplossing, wat 

denkt u van een hoofdscherm voor en tegen je 

achterbuurman een grote sombrero op zodat je 

niet in de nek geblazen kan worden.  De sombrero wel goed achterover opdoen! 

Zo jullie zien is er veel mogelijk.      

Ik geef direct toe dat dit nog maar       

vingeroefeningen zijn. 

Als jullie al je creativiteit en intellect inzetten moet 

het lukken snel weer te roeien, ook voor onze 

kwetsbare oudere leden.      

 

Ik wens jullie een fijne week.         Henk van de Hoef        


