
  

  

Veilig roeien   

REVISIE 2022 

  

 

  

©2022 EdgarWorks 



Wijzigingen 

Datum Gewijzigd 

01-11-2022 Initiële versie bevat: 

• Artikel v-regels en Beleid & Info van website 

• Bijlage ’10 Gouden tips ’van veiligheidsplan bijges2020 

• Richtlijn Zichtbaarheid  

 

  

 

 

  



Inhoud 

1 INLEIDING .................................................................................................................................................... 4 

2 VEILIG ROEIEN BEGINT BIJ JEZELF! ............................................................................................................... 5 

3 DE ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS ............................................................................................................. 6 

4 VEILIG HET WATER OP! ................................................................................................................................ 7 

4.1 RISICOANALYSE VAARWATER .............................................................................................................................. 7 

4.2 WAT IS EEN REDDINGSVEST? .............................................................................................................................. 7 

4.3 REDDINGSVEST AANBEVOLEN.............................................................................................................................. 8 

4.4 HET AANTREKKEN EN VAN EEN REDDINGSVEST ....................................................................................................... 8 

4.5 HET OPBLAZEN VAN HET REDDINGSVEST ................................................................................................................ 8 

4.6 WANNEER DRAAG JE EEN REDDINGSVEST? ............................................................................................................ 9 

4.7 ZICHTBAARHEID ............................................................................................................................................... 9 

4.8 HEELSTRINGS ................................................................................................................................................ 10 

4.9 BOEGBAL ...................................................................................................................................................... 10 

5 GOUDEN TIPS ............................................................................................................................................ 11 

5.1 10 GOUDEN TIPS VOOR VEILIG ROEIEN ................................................................................................................ 11 

5.2 WIE HEEFT VOORRANG? .................................................................................................................................. 12 

5.3 GOED ZEEMANSCHAP ...................................................................................................................................... 12 

6 MAG JE WEL ROEIEN? ................................................................................................................................ 13 

7 WAT TE DOEN BIJ… .................................................................................................................................... 14 

BIJLAGE | APK-KEURING BOOT ......................................................................................................................... 15 

 

 

  



1 Inleiding 

Het bestuur van de roeivereniging de Hertog wil dat haar leden zo veilig mogelijk hun sport kunnen bedrijven.  

De uitgangspunten om dat te bereiken zijn in het Veiligheidsplan beschreven.  

Dit document is bedoeld om leden bewust te maken van hun veiligheid en die van anderen. Het document 

bevat info en tips over veiligheid, die voorheen in het veiligheidsplan en de site van de roeivereniging 

gepubliceerd waren. 

  



2 Veilig roeien begint bij jezelf! 

Weliswaar heeft het bestuur een proactief veiligheidsbeleid en is zij daar verantwoordelijk voor, maar je eigen 

veiligheid begint toch echt bij jezelf. Het bestuur kan namelijk niet inschatten of je roei skills goed genoeg zijn 

bij de omstandigheden van dat moment. 

Onderstaande checklist kan je helpen om veilig het water op te gaan: 

✓ Geldt er een roeiverbod? 

Het bestuur van de Hertog heeft een duidelijk stroomschema opgesteld, daardoor is het mogelijk om zelf 

te bepalen of er al dan niet een roeiverbod is. Meer informatie in het hoofdstuk Roeiverbod. 

Controleer voordat je het water op gaat altijd de weersomstandigheden. Zeker nu er vaker sprake is van 

extreem weer! 

Geen roeiverbod, maar vertrouw je de weersomstandigheden niet? Ga dan niet het water op! 

✓ Reddingsvest verplicht? 

In sommige perioden van het jaar is he dragen van een reddingsvest door roeier of stuur verplicht. In het 

hoofdstuk 4.4 ’Wanneer draag je een reddingsvest?‘ vind je hierover alle informatie. 

 

✓ Zichtbaarheid 

Zorg er voor dat je als stuurman of -vrouw en boeg goed zichtbaar bent voor overige gebruikers van het 

vaarwater. 

Meer informatie in het hoofdstuk Richtlijn Zichtbaarheid. 

  

✓ Controleer de boot 

Elke boot van de Hertog onder gaat periodiek een ‘APK-keuring’1. Onderdelen van deze keuring zijn 

bijvoorbeeld de hielstrings en de boegbal van de boot. Check deze voordat je de boot in het water legt. 

 

  

 
1 In bijlage 1je een voorbeeld van een dergelijke keuring. 



3 De algemene veiligheidsregels 

Vanuit de KNRB is er de laatste jaren veel aandacht voor de veiligheid van roeien. Houd jezelf aan de regels 

die voortvloeien uit het veiligheidsbeleid en spreek de vereniging erop aan wanneer dit niet in orde is: 

1. Alleen mensen die voldoende goed kunnen zwemmen (vgl. zwemdiploma B) mogen in een boot 

plaatsnemen. 

2. Er geldt een alcoholverbod voor stuurlieden, roeiers en begeleiders. 

3. De boten zijn goed onderhouden, periodiek gekeurd (‘APK-keuring’ door Materiaalcommissie) en 

geschikt voor het roeiwater.  

4. Voor langere tochten en/of op open water beschikt de vereniging over hoosgerei, pikhaak en lijnen, 

reserve riemen en bankjes, toeter, reddingsvesten. Neem deze spullen mee! Op de pagina Roeien/ 

toerroeien vind je hierover meer informatie. 

5. Vaarregels voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld het BPR. Op de pagina Roeien/vaarregels vind je 

hierover meer informatie. 

6. De vereniging ziet toe op naleving van de regels. Hiervoor is bij De Hertog iedereen verantwoordelijk, 

en in het bestuur specifiek de commissarissen Materiaal en Roeien. 

Bij instructie wordt aandacht besteed aan: 

• commando’s (zie Handleiding Commando's op Materiaal/omgaan met materiaal) 

• omslaan (zie Coachen/Opleiden/BIC/Opleidingen tabblad Omsla-cursus) 

• sturen en roeien op het water in de omgeving (zie Roeien/Roeiwater 

• het Binnenvaartpolitiereglement (BPR, zie Roeien/Vaarregels) 

• eigen regels met betrekking tot het vaarwater van De Hertog 

(zie Roeien/roeiwater en Roeien/Roeiverboden) 

• reddingsmaterialen (zie hieronder tabblad Reddingsvesten) of Materiaal 

voorkomen van aanvaringen. 

7. Indien C1/skiff instructie gegeven wordt (bijv. bij inloopskiffen), dient reddingsmateriaal, zoals klossen 

met touw, klaar te liggen. Gezien locatie van instructie, ondiepte en de verwachte watertemperatuur 

is een reddingsbootje niet verplicht. 

  

https://www.rvdehertog.nl/activiteiten/roeiactiviteiten/toerroeien-extern
https://www.rvdehertog.nl/activiteiten/roeiactiviteiten/toerroeien-extern
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeien-coaching/vaarregels
https://www.rvdehertog.nl/materiaal2/roei-matariaal/omgaan-met-materiaal
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeiopleidingen#omsla-cursus
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeien-coaching/roeiwater-stroming
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeien-coaching/vaarregels
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeien-coaching/roeiwater-stroming
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeien-coaching/roeiverboden


4 Veilig het water op! 

4.1 Risicoanalyse vaarwater 

In onderstaande tabel is de risicoanalyse van het vaarwater weergegeven. Aan de hand van deze risico-

analyse is bepaald wanneer het dragen van reddingsvesten door stuurlieden en roeiers wordt aanbevolen 

dan wel verplicht is. 

 Dommel 
 

Aa 
 Dieze 

(Ertveldplas) 

   

 
  

 
   

 
  

  

Legenda 

Januari   
 

  
  

  
 

 Watertemperatuur (oC) 

Februari            0 - 5 

Maart            5 - 10  

April            10 – 15 

Mei            > 15 

Juni             

Juli   
 

  
  

  
 

 Drukte op het water 

Augustus    
 

  
  

  
 

 Vissers  

September            niet druk 

Oktober            redelijk druk 

November            druk  

December             

 

Uiteraard is de watertemperatuur en de drukte op en om het water een inschatting. Alles is afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Daarnaast kan het zijn dat tijdens vakantieperiodes de drukte op het water kan 

verschillen. 

De drukte op het water wordt weliswaar niet zo zeer meer veroorzaakt door beroepsvaart, maar steeds meer 

door recreatievaart en door huurders van de verhuurbootjes. Bij deze laatste groep is voorzichtigheid extra 

geboden omdat zij minder bekend zijn met vaarwetgeving en het vaarwater.  

Op de Aa hebben we naast drukte op het water ook af en toe te maken met veel vissers (vooral tussen de 

Acaciabrug en de John F. Kennedybrug. 

4.2 Wat is een reddingsvest? 

Het reddingsvest is een reddingsmiddel dat dient om een drenkeling veilig 

drijvend te houden. Het reddingsvest corrigeert een verkeerde houding in 

het water, zodat het gezicht altijd boven water zal blijven waardoor 

verdrinking verhinderd wordt, ook bij een bewusteloze drenkeling.  

Bij de Hertog hebben we ORANJE/ZWARTE reddingsvesten van Secumar 

(VIVO 100). Deze zijn handbediend en worden door aan een koord te 

trekken opgeblazen. Zorg er dus voor dat het koord bereikbaar is voordat je 

het water op gaat! 



Het (oudere) RODE reddingsvest blaast zichzelf automatisch op als je te water raakt (zouttablet). Het is 

relatief klein zo dat je er ook mee kunt roeien.  

4.3 Reddingsvest aanbevolen 

Bij de Hertog dragen we één type reddingsvest voor zowel de stuurman of -vrouw en uiteraard voor de 

roeiers. 

Een reddingsvest redt 

In de winter is het dragen van een reddingsvest verplicht. In de winter zal de stuurman warm zijn aangekleed, 

wat het zwemmen ernstig bemoeilijkt. De roeiers zullen bij omslaan hun stuurman te hulp schieten. Een 

stuurman die dan geen reddingsvest draagt brengt zo niet alleen zichzelf maar ook zijn bemanning (die géén 

reddingsvest draagt) ernstig in gevaar. 

4.4 Het aantrekken en van een reddingsvest 

 

Draag het vest altijd over je kleding. Open de skuiting en trek het reddingsvest als een gewoon vest aan. Sluit 

hierna de sluiting op correcte wijze. Draag het vest nooit open! 

Stel de borstband zodanig in dat er in aangetrokken toestand 2 cm ( tussen lichaam en band passen. Alleen 

een stevig tegen het lichaam vastzittend reddingsvest kan n stabiele rugligging houden.  

LET OP Het is gevaarlijk het reddingsvest los of open te dragen. 

4.5 Het opblazen van het reddingsvest 

Het opblazen van het reddingsvest wordt geactiveerd door krachtig aan het 

handbediende koord te trekken. Het koor (vanaf de drager gezien) aan de 

rechterkant van het reddingsvest en is voorzien van een geel balletje (zie rode 

cirkel). 

 

 

 

 

LET OP Controleer altijd (voordat je het water op gaat) of het activeringskoord te bereiken is. IS dit niet het geval pak dan 

een goed vest en  meldt dit dan bij de materiaalcommissie! 



4.6 Wanneer draag je een reddingsvest? 

Op basis van een risicoanalyse van het vaarwater is bepaald wanneer stuurlieden, skiffeurs en roeiers in een 

2x of 2- (al dan niet verplicht) een reddingsvest dienen te dragen. Uiteraard spelen ook de 

weersomstandigheden daarbij een grote rol: 

  Reddingsvestvest   Legenda 

  
  

   

Dommel en Aa 
Stuur     Reddingsvest verplicht 

Skiff, 2x, 2-     Reddingsvest aanbevolen 

Dieze  

(na spoorbrug) 

Stuur     Reddingsvest op vrijwillige basis 

Skiff, 2x, 2-    
 

April t/m oktober 

     
 

November t/m Maart 

4.7  Zichtbaarheid 

Door de KNRB is de richtlijn ‘Zichtbaarheid’ opgesteld. Deze richtlijn is tijdens het Roeicongres 2021 

vastgesteld en dient door elke roeivereniging uiterlijk 1 november 2022 geïmplementeerd te zijn. 

De richtlijn 

De roeivereniging is verplicht om zorg te dragen voor de zichtbaarheid van haar leden op het water. Daartoe 

bevordert zij in ieder geval de volgende gedragingen:  

1. Skiff-roeiers, slag- en boegroeiers en stuurlieden dragen tijdens het varen voor eenieder die zich op 

het water bevindt en in alle omstandigheden goed zichtbare kleding. De vereniging stelt zelf vast 

welke kleurstelling daaraan in haar eigen situatie aan voldoet. In ieder geval voldoen niet: 

overwegend zwart, donkerblauw, grijs of groen.  

 

2. Wanneer de eigen kleding van de roeier of stuur niet voldoet aan het voorgaande, draagt het 

betreffende lid een Hi-Vis veiligheidshesje over de kleding, dat ter beschikking wordt gesteld door de 

roeivereniging.  

 

3. Bij roeien in het donker wordt het dragen van witte kleding boven de taille verplicht gesteld, naast de 

overige (wettelijke) veiligheidsvereisten.  

De zichtbaarheidskleur binnen de Hertog 

Het bestuur van de roeivereniging heeft bepaald dat tijdens trainingen door 

zowel stuur als boeg de kleur Hi-Vis Geel (High-Visible Geel) (zoals 

aangegeven bij punt 1) gedragen dient te worden. 

Voldoet je kleding niet aan de richtlijn? 

Conform de richtlijn Zichtbaarheid van de KNRB dient de roeivereniging hesjes 

ter beschikking te stellen aan leden. 

De roeivereniging heeft deze hesjes bij de reddingsvesten in de loods 

opgehangen. Hang ze na gebruik daar ook weer terug. Het aantal beschikbare 

hesjes is niet onuitputtelijk! 



4.8 Heelstrings 

Wat zijn heelstrings in vredesnaam? 

Bij roeien is het belangrijk dat je stevig vastzit aan je voetenbord. Vooral bij wedstrijdroeien, omdat je 

maximaal wilt profiteren van de kracht die je benen op de boot uitoefenen. In wedstrijdboten zitten daarom 

vaak aan het voetenbord vastgeschroefde schoenen. Maar ook in recreatief materiaal kan je je voeten stevig 

vastmaken in de zogenaamde "flexheels": in hoogte verstelbare zwarte kunststof zooltjes met hakstuk en 

riempje. 

Maar…  

Soms wil je absoluut niet stevig vastzitten aan je 

boot! Als je omslaat, bijvoorbeeld. Zo snel mogelijk 

los en er (onder) uit. Dan heb je geen tijd om je 

veterstrikcursus er nog eens op na te slaan, als je 

al iets kunt zien en je vingers niet verkleumd zijn ... 

Bruut geweld is dan nodig: lostrekken die voeten! 

Daarom zitten er tussen de hakken van die vaste 

schoenen (of die hakstukken van de flexheels) en 

het voetenbord veters of riempjes, die net lang 

genoeg zijn om je bij het oprijden voldoende 

bewegingsvrijheid te geven, maar die bij het met 

kracht uittrekken van de schoen je helpen bij het loskomen.  

Er wordt regelmatig geconstateerd dat met het verwisselen van een voetenbord de heelstrings niet worden 

bevestigd. Dit is dus levensgevaarlijk. 

LET OP Bvestig en controleer altijd de heelstrings als je vaart in een boot met flexheels of vaste schoenen! 

Bij wedstrijden letten de kamprechters erop en mag je het water niet op als de zaak niet in orde is. En dan 

kom je gegarandeerd tijd te kort om het netjes voor elkaar te maken. Vooruitzien is belangrijk, zelfs voor 

roeiers! 

Het roeien met hardloopschoenen in de flexfeets is ook afgeraden. Die schoenen hebben namelijk een breed 

uitlopende voet. Deze schoenen klemmen zich vast in de flexheels. Dat is gevaarlijk. Het advies is om 

schoenen met een smalle voet, bijvoorbeeld gewone gympen, te gebruiken voor het roeien. 

Als allerlaatste nog een waarschuwing. Er zijn misschien boten waar voor jouw gevoel schoenen inzitten die 

maat “schuit” hebben. Als je zelf een kleine maat hebt, ga dan NOOIT met je eigen kleinere schoenen in 

de bootschoenen. Als je voeten eenmaal nat zijn, krijg je je kleine schoenen er niet meer uit. 

4.9 Boegbal 

De boegbal is natuurlijk bedoeld om de boeg van de boot te beschermen tegen het aanvaren van bijv. de 

steiger of drijvende objecten in het water. 

Wellicht minder bekend is dat een boegbal ook bescherming biedt voor roeiers in geval van een aanvaring. 

Conform de reglementen van de KNRB dient elke boot te beschikken over een boegbal die stevig bevestigd 

is op de punt van de boot. Het is raadzaam dit ook te controleren voordat je het water op gaat. 

Net zoals de heelstrings, wordt tijdens wedstrijden ook de boegbal altijd door kamprechters gecontroleerd 

voordat de boot het water op mag. Dit is niet voor niets! 



5 Gouden tips 

In het BPR, op www.rvdehertog.nl, in het roeiboek en tijdens je opleiding wordt van alles gezegd over veilig 

roeien. Hierna wordt deze informatie samengevat in 10 gouden tips.  Met deze 10 gouden tips voor veilig 

roeien zorgen we voor meer kennis van de regels, besef van de gevaren en begrip voor ander. 

Als roeier ben je extra kwetsbaar op het water. Je hebt dan ook eerder last van andere watergebruikers. Het 

kan gebeuren dat andere watergebruikers hinder van jou ondervinden, misschien wel zonder dat je dit weet. 

Roei daarom alleen op deze wateren als je voldoende ervaring hebt. Of roei samen met een ervaren roeier.  

Geef elkaar de ruimte 

Veilig varen is een kwestie van goed samenwerken en rekening houden met andere watersporters, 

pleziervaart en beroepsvaart. Om de samenwerking en daarmee de veiligheid op het water te bevorderen, 

richt Rijkswaterstaat zich met een intensieve campagne op alle watergebruikers.  

5.1 10 gouden tips voor veilig roeien   

1. Kijk voldoende achterom 

Als roeier kijk je in de richting waar je vandaan komt. In een ongestuurde roeiboot is het dus van 

levensbelang dat je regelmatig omkijkt in de vaarrichting. Vooral omdat schepen soms sneller varen dan 

je denkt.  

Kijk minimaal elke 3 halen om. Doe dit de ene keer over je rechterschouder en de andere keer over je 

linkerschouder. 

Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een spiegeltje. Dit vereist wel enige gewenning! 

 

2. Draag felgekleurde, fluorescerende (oranje of gele) kleding 

Doordat je laag boven het water vaart, val je in uw roeiboot slecht op. Met felgekleurde (oranje of gele) 

kleding ben je aanzienlijk beter zichtbaar. Zo kunnen andere watergebruikers rekening met je houden. 

Wél zo veilig. 

 

3. Vaar zo dicht mogelijk langs de oever 

Geef beroepsvaart en andere watersporters de ruimte en vaar dicht langs de oever. Houd hierbij wel 

rekening met vissers langs de kant, mits de scheepvaart dit toelaat.  

 

4. Denk aan de dode hoek 

De dode hoek van de beroepsvaart kan oplopen tot maar liefst 500 meter. Binnen die dode hoek kunnen 

schippers je niet zien. Neem altijd het zekere voor het onzekere en pas je koers en snelheid tijdig aan, 

zodat je zichtbaar blijft. Als je de stuurhut kunt zien, kan de schipper jou ook zien!  

 

5. Vaar een duidelijke koers 

Laat tijdig zien wat je van plan bent, vaar geen zigzagkoers en veroorzaak geen plotselinge 

koerswijzigingen. Als je op grote afstand recht voor een naderend schip uit vaart, verminder dan niet 

plotseling je snelheid. Geef de beroepsvaart de ruimte. Vooral in de buurt van bochten en in- en 

uitvaarten van havens hebben beroepsvaarders extra ruimte nodig en kunnen zij zuiging en golfslag niet 

altijd voorkomen. Lig dus niet stil in bochten of in de nabijheid van havenmondingen. 

 

6. Werk mee bij het op- en voorbijvaren 

Blijf niet roeien naast of vlak voor de overige scheepvaart. Als schepen je naderen of u voorbij willen 



varen, werk dan mee. Maak voldoende ruimte en minder uw snelheid, maar niet plotseling. Hoe sneller 

het schip is gepasseerd, hoe eerder je weer veilig kunt roeien. Roei alleen naast elkaar als er geen 

andere schepen in de buurt. 

 

7. Blijf extra alert bij het invaren van vaarwegen 

Je roeiboot ligt laag op het water. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het uitvaren van een haven –

bijvoorbeeld door de ligging van kribben – pas wordt gezien als je al in het vaarwater bent. Op een 

kanaal kan het veiliger zijn om de roeiboot pas te water te laten of hem er uit te halen als er geen 

varende schepen meer in de buurt zijn. Je hebt dan geen last van zuiging en golfslag en kunt veiliger in- 

of uitstappen. 

 

8. Roei alleen bij goed zicht  

Bij slecht zicht varen beroepsschippers met behulp van radar en marifoon. Ze spreken bijvoorbeeld via 

de marifoon af hoe ze elkaar passeren. Dit kunnen ze met jou niet doen. Bovendien zijn roeiboten slecht 

zichtbaar op de radar. Roei daarom alleen bij een zicht van minimaal 500 meter en ben je bewust van 

het gevaar dat schippers je niet goed kunnen zien. Ga niet schuilen voor de regen onder een brug want 

dan bent u op het radarbeeld zeker niet te zien. En vaart helemaal niet zonder verlichting als het donker 

is. Denk nooit ‘Ze zien me wel’!  

 

9. Aandachtsein  

Schippers kunnen bij dreigend gevaar met de luchthoorn een aandachtsein geven. Dat is een lange stoot 

van ongeveer 4 seconden. Zo’n signaal kan zelfs voor jou bestemd zijn. Reageer dan alert en geef 

andere vaarweggebruikers de ruimte. Beter nog: probeer deze aandachtseinen te voorkomen.  

 

10. Leer de regels van het Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement 

De vaarregels voor kleine vaartuigen moet je als roeier goed kennen. Zo kunt je beter inspelen op de 

omstandigheden. Langs de vaarwegen staan verkeerstekens en schippers kunnen geluidsseinen geven. 

Het is belangrijk dat je de betekenis hiervan kent. Het halen van een klein vaarbewijs kan hierbij zeker 

helpen!  

5.2 Wie heeft voorrang? 

Op het water gelden andere regels dan op de weg. De basisregel luidt: handel altijd zo, dat een aanvaring 

wordt voorkomen. Als roeier bent je een kwetsbare gebruiker van de Rijksvaarwegen. Geef de overige vaart 

voldoende ruimte, ook in het belang van je eigen veiligheid. 

5.3 Goed zeemanschap 

Een belangrijk artikel uit het Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement is “goed zeemanschap” 

(art.1.04 en 1.05). Hierin staat o.a. dat de schipper, ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften, alle 

voorzorgsmaatregelen moet nemen die volgens goed zeemanschap en de omstandigheden nodig zijn om 

gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Daarbij is het belangrijk dat je je bewust bent van de: 

• manoeuvreermogelijkheden van jouw schip en andere schepen 

• omstandigheden en de bijzonderheden van het vaarwater 

• weersomstandigheden  

Een goede kennis van de vaarregels blijft natuurlijk belangrijk. 



6 Mag je wel roeien? 

Omstandigheden kunnen veroorzaken dat het bestuur een roeiverbod afkondigt. Een roeiverbod wordt 

kenbaar gemaakt vi het bekende verkeerslicht op de homepage van de website. 

Om redenen van transparantie, maar ook omdat het bestuur niet in staat kan zijn het verkeerslicht te 

actualiseren is onderstaande stroomschema ontworpen: 

IJs of IJsgang

Temperatuur   -  °C1

(Dreigend) Onweer

Vorst overdag1

(Dichte) Mist2

Nacht & Duisternis

Windkracht = 5 Bf1

Windkracht     Bf1

ROEIEN

Geen activiteit?3

R
O

EIV
ER

B
O

D

Naar Ertveldplas?

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

 

1 - Te bepalen om 20:00 uur de avond voorafgaand aan het roeien op Weeronline. 

2 – Zicht < 500m (algemene regel als de spoorburg vanaf de Diezebrug niet zichtbaar is.  

3 – Met Activiteit wordt bedoeld: activiteit georganiseerd door RV de Hertog (Commissaris Roeien/Commissaris Activiteiten) 

Als een roeiverbod genegeerd wordt kan het bestuur in overeenstemming met artikel 17 van het 

Huishoudelijk Reglement sancties opleggen.  

In de winterperiode (oktober t/m maart) geldt voor Skiffen S1 en S2 een roeiverbod op Ertveldplas en Zandvang. 

  

https://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Den-Bosch/4951723


7 Wat te doen bij… 

Mocht je onverhoopt toch iets overkomen dan is het handig om te weten hoe te handelen. 

In onderstaande schema zijn alle scenario’s opgenomen: 

Wat moet je doen bij

Melding niet nodig; tenzij sprake is 
van onverantwoord gedrag van 

anderen

Bij de eerste gelegenheid leeggooien

Een paar harde halen makenIn een skiff

Geen schade?

In een grote boot 

Vollopen boot

Omslaan

Materiaalmelding maken

Hulp vragen (112)

Douchen en afdrogenAlleen nat geworden

Is er schade aan de boot?

Risico op onderkoeling?

Is er een externe oorzaak?
Melding maken bij 

Veiligheidscoördinator

Aanvaring

Toch melden bij Commissaris 
Materiaal

Melding maken bij Commissaris 
Materiaal en Veiligheidcoördinator

Melding niet nodig; tenzij sprake is 
van onverantwoord gedrag van 

anderen
Iemand gewond?

Geen schade

Is er schade aan de boot?

Wat is de oorzaak? Melden bij Veiligheidscoördinator

 



Bijlage | APK-Keuring boot 

Door de materiaal commissie wordt de boot regelmatige ;gekeurd;, Het keuren gebeurt op een aantal punten. 

Onderstaand een voorbeeld van het APK-formulier: 

 


