
Eemhead 2020 afgelast wegens coronacrisis 
 

 

Beste mensen,  

  

Helaas heeft de Eemheadcommissie in overleg met het bestuur van Hemus moeten besluiten de 

Eemhead 2020, die gepland stond voor zaterdag 26 september 2020, af te gelasten wegens de 

coronacrisis. Misschien had je deze boodschap al wel verwacht, maar niet willen horen. Toch is het 

zo. Wat een teleurstelling! De Eemheadcommissie was al druk bezig met de voorbereidingen. We 

hadden gehoopt, na eerder afgelastingen tot 1 september van alle wedstrijden, om een van de 

eerste wedstrijden in het lopende seizoen te zijn maar helaas is dat niet mogelijk gebleken.  

Er wordt nog gekeken naar een paar alternatieven om op regionaal niveau eventueel samen met 

Baarn een wedstrijd te organiseren maar dat zal dan geen Eemhead zijn. 

 

Hoewel nog niet zeker is hoelang de huidige beperkende anderhalvemetermaatregelen duren, heeft 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidelijk aangegeven dat ook na de zomer 

nieuwe besmettingen van het coronavirus kunnen opduiken in ons land. Het is dan een veel te groot 

risico om met 3 à 400 mensen samen te komen om de Eemheadwedstrijd te roeien. Onze eerste 

verantwoordelijkheid is te zorgen voor de gezondheid en de veiligheid van alle aanwezigen op het 

terrein. Als commissie en bestuur denken wij dat de omstandigheden geen enkel ander besluit 

toelaten. 

Daarnaast is de kans groot dat de overheid ook na 1 september vergunningsplichtige evenementen 

niet door zal laten gaan. Roeien in een skiff is dan wel toegestaan maar roeien in de meermansboten 

zou vanwege de anderhalvemeterregel nog steeds niet mogelijk zijn. Nu verder gaan met organiseren 

zou dan ook kostenrisico’s met zich meebrengen. Dat zijn ook de redenen om nu - en niet na 1 

september pas - te besluiten per direct te stoppen met de voorbereidingen. 

 

We begrijpen dat jullie, net als wij, dit ervaren als een stevige teleurstelling. Het was onze ambitie 

om de komende Eemhead een mooie wedstrijd neer te zetten  

 

Vroeger in het jaar dan normaal kijken we nu al uit naar de Eemhead 2021 op 25 september 2021. 

We hopen elkaar in goede gezondheid en betere omstandigheden snel weer op het vlot te 

begroeten. Mochten jullie nog vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen via e-

mail: info@eemhead.nl. 

 

De Eemheadcommissie. 
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