
elfstedenroeimarathon 2021



ERM in coronatijd



Alternatieve ERM
Voorwaarden om de ERM in enige vorm door te laten gaan:

● ERM moet mogen doorgaan van KNRB en de burgemeester van de Gemeente Leeuwarden.
● Drie mensen in een C2 (=boottype waarmee de ERM geroeid wordt) moet toegestaan zijn.

○ afstand tussen roeiers is 1m20. 
● Drie mensen rond de boot bij de wisselpunten moet toegestaan zijn.
● Iedere deelnemende ploeg van max 6 personen gedraagt zich als eigen ‘bubbel’.   

https://knrb.nl/voor-verenigingen/informatie-voor-verenigingen/gevolgen-coronavirus-voor-de-roeisport/


‘McDrive ERM’
Roeiploeg:

● Maximaal 6 personen per roeiteam 
○ in plaats van 12 bij een reguliere ERM

● Alleen toegang tot ERM indien getest en Covid19-vrij
○ max 48 uur voorafgaand aan het evenement.

● Iedere roeiploeg in eigen ‘bubbel’ van 6 personen. 
● Maximaal 30 roeiploegen gelijktijdig op het evenemententerrein LRV Wetterwille
● Alle roeiploegen een eigen ± 50m2 opbouw plek
● Volledig zelfvoorzienend
● Opbouw plek met eigen toilet- en watervoorziening
● Digitaal contact met anderen en organisatie
● Eenrichtingsverkeer op het terrein
● Geen receptie, kantine en tent op het terrein



‘McDrive ERM’
Proces tot aan start:

● Verschillende shifts (maximaal 3 x 20 ploegen)
○ iedere shift heeft 1,5 uur om boot gereed te 

maken en de tocht te starten.
○ Zo worden deelnemers verspreid. 

● Aankomst McDrive straat
● Checken Corona vrije status 
● Uitdelen ERM marathon benodigdheden
● Verkeersregelaars begeleiden naar eigen plek om 

de boot vaarklaar te maken
● Captain’s meeting digitaal
● Jury beoordeelt na beperkte opbouwtijd
● Direct oproeien naar Prinsentuin en gelijk starten 

(vliegende start)



‘McDrive ERM’ 
Proces tijdens route:

● Vliegende start in Prinsentuin
● Geen fysieke stempelposten, wel EHBO 

aanwezig langs de route.
● Fysieke posten voor en na de meren

○ Voor controle op zwemvesten
● Wisselen op 2 bootlengtes afstand
● Finishen → afbouwen → vertrekken
● Uitslagen en prijsuitreiking digitaal



Concluderend:

● Evenement voor maximaal 400 deelnemers
○ Waarvan maximaal 150 gelijktijdig aanwezig 

op terrein 
● Iedere ploeg van 6 deelnemers in eigen bubbel, 

geen contact met andere teams en organisatie
● Iedere ploeg heeft eigen plek van minimaal 50m2

○ met eigen sanitair
● Gespreide start
● 3 mensen samen in boot met 1.20 meter afstand 

onderling.
● 3 mensen gelijktijdig in volgauto.


