Skûtsjesilen Langwar 2020

De toestand in de wereld volgens Dr. G.B.J. Hilterman, zo zou het waarschijnlijk 55 jaar geleden door de
radio geklonken hebben. Inmiddels is de toestand in de wereld wel in een paar weken tijd zorgwekkend
te noemen. De wereldkaart van het Ministerie van Buitenlandse zaken in de reisapp is geheel oranje.
“Alleen reizen indien strikt noodzakelijk”

Toen wij 8 februari voor 3 weken vakantie naar Sri Lanka vertrokken waren er in China grote problemen
met Corona. Nuchter als we zijn dachten we, dat zal zo’n vaart niet lopen. Op Schiphol en later in Dubai,
waar wij een tussenlanding moesten maken liepen er wel mensen met mondkapjes maar ach, volgens
allerlei deskundigen waren mondkapjes ook niet afdoende om geen risico te lopen.

Toen we na drie weken terugkwamen was het eigenlijk op de vliegvelden hetzelfde verhaal. Veel mensen
met mondkapjes maar ook heel veel zonder.
Met mooie herinneringen begon ik aan de laatste voorbereidingen voor Skûtsjesilen Langwar.
De wedstrijdbepalingen moesten nog aangepast worden in verband met ons nieuwe plan om de
wedstrijden toch weer te laten eindigen in een grote- en kleine finale.
Daarna veranderde de wereld, Rutte kwam op TV en alle activiteiten werden stilgelegd tot 7 april.
Gelukken was het Skûtsjesilen gepland op 18 en 19 april en dus werd besloten het eerst maar even aan
te zien.
Afgelopen maandag 23 maart opnieuw een persconferentie met vier Ministers en nu worden alle
activiteiten tot 1 juni verboden! (Later wordt dat wat genuanceerder gecommuniceerd, het geldt alleen
voor evenementen waar een vergunning voor noodzakelijk is. Zie ook onderstaande samenvatting)
Dat is echter bij het Skûtsjesilen het geval, we hebben om de wedstrijd te mogen houden een vergunning
van de Provincie nodig en ook voor de activiteiten in de hoofdstraat van Langweer moet volgens mij het
één en ander qua vergunning geregeld worden.
Tja, dan kunnen we als bestuur niet meer anders en lassen het evenement af voor 2020.
Gezien de ontwikkelingen later in de week is daar vanuit iedereen begrip voor.
Het bestuur van Skûtsjesilen Langwar wenst iedereen een goede gezondheid toe.
Jan Spijkerman vanuit Surhuisterveen.

Onderstaand de mail zoals we deze van het Watersportverbond ter toelichting ontvingen:

Update 26 maart: maatregelen rond coronavirus voor (water)sport hernieuwd samengevat
De Nederlandse regering heeft 23 maart de maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Er heerste onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe maatregelen
in relatie tot sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt dat het advies
van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen van kracht blijft tot 6 april. De aanscherping heeft
betrekking op evenementen en samenkomsten.
De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:
•

Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.

•

Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.

•
Alle overige samenkomsten worden tot en met 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen
gelden, waaronder:
Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen,
bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen
mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden

genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. In hoeverre hier een haalbare vorm van een
algemene ledenvergadering toe kan worden gerekend, wordt nog nader uitgezocht.
•
Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen
starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt
dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
•
Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt tot en met 6 april verboden.
Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.
•
Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet
in de openbare ruimte.
•
Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het
andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien
uit niet meer dan 3 personen bestaan.
Varen mag dus nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de
maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit
dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Ook toegang tot eigen boten en het te
water laten van boten kan plaatsvinden. Maak van de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref
voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een
vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers, personeel of de
logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit.
Minister-president Mark Rutte zei tijdens de persconferentie: "Een frisse neus halen mag." Varen valt op een gepaste en verantwoordelijke manier - onder deze uitspraak, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Wij
vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de
maatregelen en adviezen te handelen. Het Watersportverbond wenst u veel sterkte en vooral een goede
gezondheid.

