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Voorwoord

2.

Voorwoord
Beste Rijnlanders,
Roeien is een dynamische sport. Om de daaraan verbonden bewegingen goed uit te voeren is
een lange training noodzakelijk. Daarmee zijn we er nog niet, want niet alleen is de
roeibeweging ingewikkeld, maar om de roeisport met plezier en verantwoordelijk te
beoefenen, moeten de in het lichaam sluimerende krachten op de juiste wijze worden
ingezet. Verder is ook enige materiaalkennis nodig en vooral moet de veiligheid voor de
bemanning en het materiaal worden gegarandeerd.
Op de vereniging wordt de kennis op dit gebied over het algemeen overgedragen van lid op
lid, tenzij de nieuwe leden als oud-lid van bijvoorbeeld een studentenvereniging al over deze
kennis beschikken. Ook in dat geval moeten de nieuwe leden, voordat hen het kostbare
materiaal ter beschikking wordt gesteld en zij verantwoord het water op kunnen, een proeve
van bekwaamheid afleggen. Deze kennis en kunde wordt getoetst door de
examencommissie. Daarbij wordt met name gelet op de bootbeheersing en de
roeivaardigheid van de eerste beginselen in een wherry tot aan de nodige kennis en ervaring
in de gladde wedstrijdskiff of de ongestuurde twee.
Niet alleen is het van belang al deze vaardigheden, kennis en regels in een handzaam
boekwerk vast te leggen, maar ook moet de inhoud - roeien is nu eenmaal een dynaminsche
sport - van tijd tot tijd worden gecontroleerd en op onderdelen herzien. Ook de instructeurs
hebben hierop aangedrongen. Het digitale afschrijfsysteem, het nieuwe Beleidsplan 2009 2012, het Examenreglement, de veiligheidsregels en het omgaan met het roeimateriaal zijn
voorbeelden van waar vernieuwingen plaats hebben gehad. Voor ons ligt nu de zoveelste
versie van “Het Blauwe Boek”, de “roeibijbel”, handleiding en naslagwerk voor de
beginnende roeier, de ervaren roeier en natuurlijk ook de instructeurs. Voor de
totstandkoming van deze versie is de examencommissie verantwoordelijk.
Het vernieuwen betekent ook dat de tekst nu eveneens op de site van de vereniging is te
vinden.
Voor de vereniging is het van belang over goed doordacht en toegankelijk instructiemateriaal
te beschikken, want hoe sneller en beter de nieuwe en gevorderde roeier de roeibeweging en
theorie onder de knie krijgt hoe beter men van deze fantastische sport kan genieten.
Namens het bestuur zeg ik alle leden die aan dit Rijnlandboek hebben meegewerkt, met
name Hans van Willigenburg en Nico van Ravesteyn, dank voor hun noeste en deskundige
arbeid.

Joost Paijmans
RV Rijnland, voorzitter.
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3.

Roeivereniging Rijnland
De roeivereniging Rijnland is opgericht op 3 juli 1965 en statutair gevestigd in Voorschoten.
Rijnland is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en de internationale
roeibond FISA. De statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn op de
website onder het besloten deel voor de leden te vinden.
De vereniging telt in 2009 circa 500 leden. Het grootste deel hiervan is recreatieroeier. Circa
30 % staat te boek als wedstrijdroeier en zo’n 4 % als Marathonroeier. De jeugdafdeling telt
gemiddeld 20 leden. De groep mindervalide roeiers omvat ongeveer 10 leden.
Beleidsplan
De Algemene Ledenvergadering van Rijnland heeft eind maart 2009 het Beleidsplan 20092012 vastgesteld. Hierin is de missie van Rijnland als volgt geformuleerd:
”Het bieden van mogelijkheden voor de beoefening van de roeisport in een open en sociale
structuur met inzet van de leden”.
Toelichting:
•
De primaire activiteit waarvoor de vereniging faciliteiten biedt is het roeien. Een accent
in het “soort” roeien of keuze voor doelgroepen wordt door de vereniging niet gemaakt.
•
De vereniging is een plaats om naast het roeien leden te ontmoeten en andere
activiteiten te ontplooien.
•
Leden worden geacht taken op zich te nemen die het lidmaatschap van een vereniging
met zich meebrengt, ook zonder dat dit als een verplichting wordt opgelegd.
De centrale ambitie van de vereniging is:
“Het in de breedte verhogen van de kwaliteit van het roeien en het verbreden van de inzet
van vrijwilligers voor verenigingstaken.” Het beleidsplan is te vinden op de website in het
ledengedeelte.
Leden
De vereniging kent seniorleden, jeugdleden (12 tot 19 jaar), juniorleden (19 tot en met 21
jaar), buitengewone leden en donateurs. Voor jeugdleden en mindervalide roeiers biedt de
vereniging de mogelijkheid van een snuffellidmaatschap van drie maanden. In het Jaarboek
en op de website staat de hoogte van de contributie vermeld, deze varieert per jaar en per
type lid.
Aanmelding gebeurt door aanbieding van het ondertekende aanmeldingsformulier aan de
ledenadministratie. Vanaf 2010 worden de leden van Rijnland ook bij de KNRB als lid
geregistreerd. Bij aanmelding in de loop van het jaar is de contributie naar evenredigheid
verschuldigd. Nieuwe leden betalen een entreegeld. In de contributie is inbegrepen een vaste
bijdrage voor het lidmaatschap van de KNRB en een abonnement op het maandblad Roeien
van de KNRB. Opzegging kan alleen schriftelijk uiterlijk 4 weken voor het eind van het
kalenderjaar.
Informatie
Wat staat nu waar?
•
Actuele zaken komen op het prikbord zoals de aanmelding voor tochten, roeiers die een
ploeg zoeken, op de website www.rvrijnland.nl voor nieuws, foto’s, uitslagen van
wedstrijden en bestuursinformatie en in het Rijnland-katern dat in het KNRBmaandblad roeien is ingesloten. Voorbeelden van de inhoud daarvan zijn verslagen van
tochten en wedstrijden en mededelingen van het bestuur. De redactiecommissie is altijd
blij met bijdragen van leden (contactpersoon: zie Jaarboek).
•
In het Rijnland Jaarboek staan de jaarlijks wisselende zaken zoals de jaaragenda, de
namen van het bestuur en de commissies, de contributiebedragen en natuurlijk de
namen van alle leden en donateurs. Het komt begin januari uit.
•
In dit Rijnlandboek staan de meer permanente zaken, zoals de huisregels, gebruiken
en regels over het gebruik van de boten, het examenreglement en de bijbehorende
theorie. Om de omvang enigszins beperkt te houden is de informatie voor de instructeurs
over roeitechniek en instructiemethoden er uit gehaald, zoals de passages over
roeifouten en oefeningen.
•
De instructeurs hebben twee eigen informatiebronnen gekregen: “Handen aan de boot”
(KNRB) en het omvangrijker werk “Basis Roei-instructie” van RIC.
Organisatie
De vereniging wordt geleid door het bestuur, dat daarbij de hulp krijgt van ruim 10
commissies met specifieke taken. In het Jaarboek staan al deze commissies met hun leden
vermeld. Daarnaast vervullen veel individuele leden bijzondere functies zoals de
ledenadministratie, de webmaster en de organisator van het zondagochtend roeien. Ook op
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basis van vrijwilligheid zijn o.a. de roei-instructie, de bardiensten en het werk van de
coaches geregeld.

De bar in de sociëteit

Jaarlijks krijgen alle leden bij hun contributiebrief een overzicht van te vervullen
vrijwilligerstaken (zo concreet mogelijk vanuit de commissies uitgewerkt) met het verzoek
aan te geven welke bijdrage men hieraan kan geven. Op die lijst kunnen zij ook hun
roeiwensen kenbaar maken (instructie, boten), zodat de vereniging jaarlijks haar activiteiten
zo nauw mogelijk kan aansluiten op wat de leden vragen en wat voor werk er volgens de
commissies gedaan moet worden.

Buiten schuren van riemen
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Roeimogelijkheden
Roei-instructie
Om iedereen in de gelegenheid te stellen in relatief korte tijd zelfstandig te leren roeien en
sturen, biedt Rijnland ten minste twee keer per week instructie, uiteraard afhankelijk van de
mogelijkheden van de instructeur en de cursist. Bij inschrijving als nieuw lid krijgt men van
de instructiecoördinator een eigen instructeur toegewezen, die meestal in ploegverband
afspraken maakt over de roei- en stuurinstructie. Daarnaast is er de instructie voor
volwassenen op zondagochtend in het kader van het zondagochtendroeien (zie jaarboek).
Leren roeien bij Rijnland kan langs twee wegen:
1. Volgens de “cybernetische” methode. Het accent ligt vooral op het aanleren
manoeuvreren en bootbeheersing door dat zelf te ontdekken in een skiff. Eerst als dat
behoorlijk onder de knie is verschuift het accent pas richting roeitechniek.
2. Volgens de "klassieke" methode in wherry of de wat smallere C-2. Hier leer je in
ploegverband de beginselen van de roeitechniek en van het sturen.
Iedereen kiest de manier van roeien die hem
of haar aanspreekt in overleg met de
instructeur. Na het behalen van de eerste
roeiproef, het S1 of Basisexamen kunnen er
nog vele vaardigheden aangeleerd worden:
varen in een gladde boot, boordroeien, roeien
en sturen in een ploeg in C-materiaal,
toerroeien. In ploegjes onder leiding van een
instructeur of coach kan hierin getraind
worden.
Instructie in de C-1

Zondagochtendroeien
Op zondagochtend is er “open roeien” onder leiding van de zondagochtendgroep (zie
Jaarboek) waaraan alle leden deel kunnen nemen en nieuwe leden welkom zijn kennis te
maken met Rijnland. Men krijgt desgewenst instructie afgestemd op het niveau waarin men
roeit in C-boten en wherry’s.
Bij de afschrijf-PC’s hangt een lijst met de boten die voor het zondagochtendroeien zijn
gereserveerd. De voor het zondagochtend roeien gereserveerde, maar niet gebruikte boten
kunnen vanaf 9.15 uur worden afgeschreven door andere leden.
Wedstrijdroeien
Dit is de meest intensieve vorm van roeien, en is
mogelijk in elke leeftijdsklasse. Bij Rijnland is
het veteranenroeien sterk ontwikkeld en jaarlijks
wordt
er
aan
tientallen
wedstrijden
deelgenomen
in
binnenen
buitenland.
Momenteel zijn er 150 veteranen actief.
De ploegen roeien tenminste tweemaal per
week, waarnaast soms skifftraining ’s ochtends
vroeg en in de winter ergometertraining.
Gedurende het seizoen, dat het gehele jaar door
loopt, zijn er vrijwel ieder weekend wedstrijden.
Ook
zijn
combinatieploegen
met
andere
verenigingen mogelijk. Meestal vergt het, bij
voldoende aanleg, enige jaren training en coaching voordat een wedstrijdniveau kan worden
bereikt. Rijnland heeft enige ervaren coaches in haar ledenbestand die voor de nodige
begeleiding kunnen zorgen. Meldt uw belangstelling bij de Wedstrijdcommissaris.
Jeugdroeien
Vanaf 12 jaar is iedereen van harte welkom om bij Rijnland te komen roeien. Op zaterdag is
er instructie. Onder leiding van de jeugdinstructeurs en met de hulp van de andere
jeugdleden worden de beginselen van het roeien aangeleerd. Gedurende de zomertijd wordt
er ook op woensdagavond instructie gegeven. Na de eerste examens kan er voor gekozen
worden te gaan wedstrijdroeien. Rijnland doet meestal ook mee aan het zogenoemde
schoolroeien.
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Naast
het
roeien
organiseert
de
Jeugdcommissie andere activiteiten, zoals
onderlinge
wedstrijden,
toertochten,
feestavonden en etentjes. In november nemen
veel jeugdleden deel aan het Nationaal Jeugd
Trainingskamp, dat op de Beekse Bergen wordt
gehouden. Een heel weekend roeien en
gezelligheid met ruim 350 jeugdleden van
andere roeiverenigingen. Inlichtingen bij de
jeugdcoördinator.
Nationaal Jeugd Trainingskamp

Toerroeien
Onder Toerroeien wordt verstaan het maken van roeitochten in eigen land of buitenland.
Zo'n tocht kan een dag, enkele dagen of een week duren. Toertochten worden vooral in
wherry’s geroeid. Dit zijn de toerboten bij uitstek. In het Evenementennummer van Roeien
dat in januari uitkomt worden alle tochten van andere verenigingen en de KNRB vermeld,
zodat men die tijdig kan plannen met een eigen ploeg. Rijnland heeft een Toercommissie,
die een aantal tochten per jaar organiseert.
In de jaarkalender van het jaarboek is het
toerprogramma te vinden. Er zijn verschillende
soorten tochten, zoals bijv. een openingtocht,
midzomernachttocht, een prestatietocht met Cvieren (ca. 40 km) en een meerdaagse
voorjaarstocht. Zie ook de website onder
Roeien. Leden die tenminste het Basisexamen
met goed gevolg hebben afgelegd kunnen zich
voor deze tochten opgeven. Enkele weken
tevoren hangt op het prikbord in de sociëteit
een intekenlijst. Daarop zijn ook verdere
bijzonderheden over de tocht te lezen. Dit geldt
ook voor het zgn. Midweekroeien. Op initiatief
van de Toercommissie worden eens per maand
Meerdaagse zwerftocht in Friesland
andere verenigingen bezocht om met een
ploegje daar te gaan roeien.
De Toercommissie organiseert jaarlijks een toercursus die je voorbereid op het maken van
langere tochten.
Marathonroeien is een bijzondere vorm van toerroeien met als doel het deelnemen aan zo
veel mogelijk tochten van meer dan 50 kilometer, al of niet in nationaal competitie verband.
Recreatief roeien
Je roeit dan zonder vast doel, zoals een wedstrijd of een toertocht, maar geniet dan gewoon,
op het moment dat het jou uitkomt, van een heerlijke sport en de mooie omgeving van
Rijnland. De enige verplichting die je hebt, is dat je de juiste examens moet hebben behaald
voor de boten die je gebruikt.
Op woensdag- en vrijdagochtend, net zoals op de zondagmorgen, kan je zonder afspraak
komen. Per keer wordt door ervaren roeiers een geschikte bootindeling gemaakt.
Deze vorm van roeien kan individueel plaats vinden, maar ook in een ploeg. Alleen, je komt
als nieuwkomer vaak moeilijk tussen al die mensen die al jaren met elkaar in een vast
groepje of ploeg roeien. Zoek mensen die met jou een ploegje kunnen vormen. Zoek
vervolgens iemand die een bepaalde periode mee wil fietsen om instructie te geven en zo
eenheid in de ploeg te krijgen. Lukt het bovenstaande niet, vraag dan gerust om hulp bij de
Roeicommissaris.
Aangepast roeien
Rijnland biedt ook elke dinsdagochtend, vanaf 10 uur aan mensen met een lichamelijke
beperking de mogelijkheid om bij Rijnland te roeien. Ruim dertig leden van Rijnland zijn
hierbij als vrijwilliger behulpzaam. Om het voor mensen met een beperking mogelijk te
maken aan de roeisport deel te nemen zijn er aparte voorzieningen aanwezig, zoals een zgn.
instaphekje, een tillift voor rolstoelgebruikers, een invalidentoilet en boten die geschikt
gemaakt kunnen worden voor het aangepast roeien.
Voor de financiering van dit soort voorzieningen is de Stichting Aangepast Roeien Rijnland
opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel hiervoor extra financiële middelen bijeen te
brengen.
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De positieve effecten van de roeisport zijn voor mensen
met een beperking niet anders dan voor valide
personen. Door hun roeitraining neemt de conditie toe
en kan een verbetering optreden van spierkracht,
mobiliteit en coördinatie. Daarnaast vindt Rijnland het
sociale aspect van grote waarde.

Instappen met hulp plank

Vaardigheidsproef
De Vaardigheidsproef is een proef waarbij een bepaalde afstand (afhankelijk van geslacht en
leeftijd) binnen een bepaalde tijd roeiend afgelegd moet worden. Na het behalen van de
proef ontvang je een KNRB-roeivaardigheidsdiploma. Vaardigheidsproeven roei je in het
meest individuele nummer. Bij scullen in de skiff, de C-1 of de eenpersoonswherry. Bij
boordroeien in de 2- of in de C2+.
Er zijn vaardigheidproeven voor volwassenen en voor junioren. Voor junioren zijn er
aanvullende eisen op het gebied van kennis van het roeien, bijvoorbeeld de roeicommando’s
en het roeimateriaal.
Voorbeelden van af te leggen afstanden en bijbehorende tijden:
Junioren
Leeftijd en geslacht

Afstand

Junioren tijd

Boottype

Meisjes 15/16
Jongens 15/16
Meisjes 17/18
Jongens 17/18

14
16
16
18

120 minuten
150 minuten
130 minuten

in de 1x
in de eenpersoons wherry
in de 2- en C2+

km
km
km
km

Senioren
Leeftijd en geslacht

Afstand

Senioren tijd

Boottype

Heren t/m 40 jaar
Heren 41 t/m 50 jaar
Heren 51 t/m 70 jaar
Heren 71 jaar en ouder
Dames t/m 35 jaar
Dames 36 t/m 45 jaar
Dames 46 t/m 65 jaar
Dames 66 jaar en ouder

20
18
16
14
16
14
12
10

120 minuten
150 minuten
130 minuten

in de 1x
in de eenpersoons wherry
in de 2- en de C2+

km
km
km
km
km
km
km
km

De volledige reglementen zijn te vinden op de site van de KNRB: www.knrb.nl en tevens in
het informatieboek in de sociëteit en bij de coördinator vaardigheidsproeven (zie Jaarboek).

Lustrum 2005: vlootschouw bij de sluis met ondermeer een 24!
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Huisregels
Parkeren
Op het terrein staan rekken bestemd voor het stallen van fietsen en een stang voor
racefietsen. Op het terrein mag alleen geparkeerd worden met botenwagens en om te laden
en te lossen. Minder validen mogen per auto worden afgezet en opgehaald. Auto's worden
geparkeerd op het openbare parkeerterrein "Pijlkruid".
Sleutels
Alle leden kunnen een sleutel van het gebouw (GS1) krijgen bij de commissaris gebouw
tegen een waarborgsom van € 15, -. Met deze sleutel kunnen het hek, de voordeur en de
deur tussen sociëteit en botenloods worden geopend en afgesloten, terwijl ook de
alarminstallatie hiermee wordt bediend. Voor coaches en instructeurs is een keukensleutel
aan te vragen bij de coördinator van de SOEVIE; de waarborgsom is € 20,Aankomst als eerste
Het terrein van de roeivereniging is door middel van een hek afgesloten. Om het betreden
door onbevoegden tegen te gaan dient het hek na passage weer dichtgedaan te worden. Na
het betreden van het gebouw zet je direct de alarminstallatie uit. De instructie van de
alarminstallatie hangt naast de deur, lees deze goed voordat je het gaat in- of uitschaken.
Tijdens het varen
Wanneer je gaat roeien en geen andere leden zijn in het gebouw aanwezig, dan dien je voor
je van de steiger vertrekt, de sociëteit, de botenloods en het "Schuurtje" af te sluiten. Houd
er ook rekening mee dat je bij terugkomst van een roeitocht de sociëteit afgesloten kunt
vinden. Neem daarom als je niet zeker weet of er bij terugkomst nog leden aanwezig zijn,
altijd een sleutel mee in de boot.
Afsluiting bij vertrek
Als je het gebouw verlaat en er geen andere mensen in het gebouw zijn, moet je het gebouw
afsluiten en het alarm inschakelen. Dit geldt ook midden op de dag. Bij twijfel moet je altijd
het alarm inschakelen. Als je als laatste het gebouw afsluit, ga dan na of
•
er geen losse spullen (schragen, doeken, karren of riemen) buiten liggen,
•
alle deuren (ook die van de loods en 't Schuurtje) en ramen gesloten zijn,
•
de verlichting ook in de toiletten uit is,
•
de tussendeur naar de loods op slot is,
•
de verwarming “laag" staat, op 15 graden Celsius,
Stel, als dat in orde is:
•
de alarminstallatie in werking;
•
sluit de voordeur af;
•
let op of het rode led lampje brandt;
•
doe het toegangshek op slot.
NB Indien de alarminstallatie niet juist is ingeschakeld, worden de kosten van de komst van
Westvliet bewaking aan het betrokken lid in rekening gebracht ( € 50,-).
Spertijd
Van 00.00 uur tot 06.00 uur mag niemand zich in het gebouw (sociëteit of botenloods)
bevinden. De alarminstallatie dient in de spertijd te zijn ingeschakeld. Moet je in deze
tijdsperiode toch in het gebouw zijn dan dient tijdig vooraf hiervoor toestemming te worden
gevraagd aan de commissaris gebouw of één van de beveiligingscoördinatoren.
Kluisjes
Laat geen kostbaarheden in de kleedkamer achter. Achter in de loods staan een aantal
kluisjes die te gebruiken zijn als je een eigen slotje meeneemt.
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Gebruik sociëteit en terrein
Rijnland beschikt over een sociëteit met een
grote, ruim voorziene keuken om het
verenigingsleven te bevorderen. De SOEVIE
zorgt ervoor dat de bar goed functioneert.
Deze is als regel open op zaterdag en zondag
van 9 tot 14 uur, maar organiseert ook nog
een aantal andere (culinaire) evenementen
voor de leden zoals de dies, kerstbrunch etc.

Gezamenlijk eten na een tocht

De sociëteit kan maximaal 15 keer per jaar door leden worden gebruikt voor een feestelijke
gebeurtenis in de privé sfeer. Ook ploegen kunnen de sociëteit bespreken voor een
ploegetentje of zoiets. Afspraken hierover dienen tijdig gemaakt te worden met de SOEVIE
(contactpersoon, zie Jaarboek). Verenigingsactiviteiten hebben altijd voorrang.
Rijnland wil het bij de roeivereniging behorende terrein in een aantrekkelijke staat van
onderhoud te houden. Het is daarom belangrijk dat leden daar af en toe een bijdrage aan
leveren. De Tuincommissie heeft de regie over het tuinonderhoud en nodigt geregeld leden
uit om met het tuinonderhoud te helpen, o.a. door middel van tuindagen (zie Jaarboek).
Verenigingskleding
Zoals alle sportverenigingen beschikt Rijnland over
eigen verenigingskleding. Deze is meestal op
zaterdag- en zondagochtend verkrijgbaar en na
telefonische afspraak met de Kledingcommissie
(zie Jaarboek). Bij wedstrijden is voor de
deelnemers het dragen van de Rijnland-kleding
verplicht. Bij examens en Rijnlandtochten wordt
Rijnland kleding zeer op prijs gesteld.
Het wedstrijdtenue

Onderhoud gebouw en boten
Rijnland kent een Werkploeg die als regel op woensdagmiddagen bezig is met
onderhoudsklussen aan het gebouw en de boten met toebehoren. Iedereen die eens zijn of
haar handen uit de mouwen wil steken is welkom (contactpersoon: zie Jaarboek).
Introductie
Elk Rijnlandlid mag een introducé meenemen om mee te roeien, mits niet meer dan driemaal
per jaar. De naam van de introducé wordt door het betreffende lid opgeschreven in het
introductieboek dat bij de afschrijf–PC’s ligt.
Voor activiteiten met meerdere niet-leden zoals een bedrijfs-clinic of familiedagje dient
vooraf toestemming van het bestuur gevraagd te worden. Belangrijk criterium is dat
voldoende ervaren Rijnland leden meeroeien of sturen. Vergeet niet afzonderlijk de boten en
sociëteit te reserveren. De kosten voor het bootgebruik zijn dan 5 euro per roeiplek.
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6.

Vaar- en gebruiksregels voor het botenmateriaal
Met een grote vereniging en een groot aantal gebruikers van het kwetsbare en dure
roeimateriaal is het onontkoombaar dat er regels gelden voor het varen met en gebruiken
van boten, riemen en andere toebehoren.
Het Bestuur heeft daarom een aantal regels vastgesteld die tot doel hebben het belangrijke
bezit van de vereniging, het roeimateriaal, optimaal te kunnen gebruiken.
Alleen bestuursleden kunnen afwijkingen op de onderstaande regels toestaan.
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Voordat een boot in gebruik wordt genomen, moet deze afgeschreven worden in het
digitale afschrijfboek. Een boot mag maximaal 48 uur tevoren afgeschreven worden. De
afschrijving vervalt een kwartier na de ingeschreven tijd van vertrek indien de
afschrijving niet bevestigd is.
De maximale gebruikstijd van een boot is op zaterdag- en zondagochtend twee uur. Voor
een langere duur is de toestemming van een lid het bestuur vereist
(wedstrijdcommissaris voor wedstrijdboten, de roeicommissaris of toercommissie voor
de andere boten). Indien het gaat om gebruik van een wherry of een C-boot voor een
tocht van meerdere dagen, dient de boot gereserveerd te worden door de Toercommissie
(zie jaarboek of informatie bij het afschrijfboek).
Alleen boten waarvoor de roeier het juiste examen heeft behaald kunnen door hem/haar
worden gebruikt.
In alle boten worden alleen de riemen gebruikt die met de naam van de boot zijn
gemerkt.
Alle roeiplaatsen en de stuurplaats moeten bemand zijn. Boten zijn daarop gebouwd en
afgesteld. Er zijn voldoende andere boottypen om in te varen bij een incomplete ploeg.
Voor boten die als “toewijzing bestuur” zijn aangegeven in de botenlijst in het jaarboek,
moet voor gebruik toestemming bij de commissaris wedstrijdroeien gevraagd worden.
Een overzicht van de toewijzingen is te vinden op het besloten gedeelte van de website
van de vereniging.
Op het meer van het Vlietland mag uitsluitend met wherry’s en gestuurde C-boten
geroeid worden tot windkracht 5. Extra aandacht is bij harde wind en drukke scheepvaart
vereist voor het passeren van de Jan Bakkerslootbrug; hier worden veel schades
gevaren. Naast de windkracht zijn ook de windrichting en eventuele stroming van
belang. Daarom bij twijfel: niet door de Jan Bakkerslootbrug.
Het is bij een watertemperatuur van minder dan 10 graden af te raden alleen te gaan
skiffen.
Skiffinstructie aan beginnelingen wordt daarom alleen gegeven in de periode van 1 april
tot 1 november, in verband met gevaar voor onderkoeling bij omslaan.
Roeien vanaf Rijnland is alleen toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot een half
uur na zonsondergang, dwz. binnen zijn als de straatlantarens branden.

Vaarverbod
In de volgende gevallen geldt een algeheel vaarverbod:
•
Bij windkracht 7 of meer, als er kopjes op de Vliet staan
•
Bij vorst of ijsgang
•
Bij onweer: het water verlaten
•
Bij mist: als je vanaf het vlot de Vlietlandbrug (Blauwe brug) niet meer ziet
•
In de gevallen dat de Materiaalcommissaris het om een andere reden niet verantwoord
acht dat er gevaren wordt
Elk lid dat constateert dat een van de eerste vier omstandigheden zich voordoet, is bevoegd
een vaarverbod in te stellen door het betreffende bord op te hangen.

Als er een vaarverbod is, gaan er
geen schepen het water op.
Niet alle weersomstandigheden
laten zich in regels vangen.
De
roeiers
zijn
zelf
verantwoordelijk
voor
de
beslissing uit te varen!

Winter 2008 – 2009. Veel ijs in de Vliet….
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Schade aan boten
Klachten over de onderhoudstoestand van boten of schade die aan een boot van de
vereniging is ontstaan tijdens het gebruik, dienen bij terugkomst in het digitale schadeboek
(zie gebruiksaanwijzing bij de afschrijf–PC) vermeld te worden.
Bij aanvaringen en ernstige schade waarbij de boot niet meer te gebruiken is, dient het
betreffende lid ook per email de commissaris Materiaal terstond te informeren en een
schaderapport te maken. De commissaris materiaal en de bootsman zorgen voor reparatie.
In geval van schade zal worden bekeken of deze schade voorkomen had kunnen worden. Als
er sprake is van schade door onzorgvuldig gebruik, dan moet de bemanning van de boot
deze schade betalen tot een maximum bedrag van € 250, -. Dit is het eigen risico van de
verzekering voor Rijnland. In artikel 8 van het Huishoudelijk reglement van de vereniging
staat de volledige regeling.
Botenwagen
De vereniging is in het bezit van twee botenwagens. Het gebruik van een botenwagen is aan
voorwaarden gebonden. De Botenwagencommissie (zie Jaarboek) ziet toe op een correct
gebruik van het materiaal. Hiertoe is een
handleiding
ontwikkeld, zie de website.
Gebruikers van de botenwagen dienen deze
handleiding te volgen. De vereniging heeft
een
verzekering
afgesloten
voor
de
chauffeurs van de trekkende auto’s.
Elke roeier is verplicht bij gebruik van de
wedstrijdbotenwagen en de wherrywagen
een vaste bijdrage te betalen. Deze bijdrage
is bestemd voor het onderhoud en de
vervanging van de botenwagens.
Reserveren wedstrijd-wagen en de wherrywagen: bij de Botenwagencommissie (zie
Jaarboek).
Botenwagen geladen met C-vieren en een wherry
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7.

Veiligheid en regels op het water

7.1.
•
•
•

•

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid
Ieder lid wordt geacht de door het bestuur vastgestelde regels en aanbevelingen te
kennen zoals deze zijn opgenomen in het Rijnlandboek.
Instructeurs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de aan hun zorg toevertrouwde
leerlingen en schip. Zij houden zich bij de instructie aan de Instructie- en Examenregels,
zie hoofdstuk 8. Ze beoordelen aan de hand van ondermeer de ervaring van hun
leerlingen wat verantwoord is. Bij de instructie moeten instructeurs aandacht geven aan
het veiligheidsaspect: de verantwoordelijkheden, regels, aanbevelingen, afschrijven van
boten (zodat bekend is wie op het water is en wanneer men verwacht weer terug te
zijn), controle goede werking boot en stuurinrichting voor het wegvaren, hoe te handelen
bij omslaan en bij vollopen van de boot.
De commissaris roeien is verantwoordelijk voor het algemeen veiligheidsbeleid; de
commissarissen materiaal, wedstrijden en gebouw zijn dit ieder op hun eigen gebied.

7.2.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verantwoordelijkheden

Veiligheid

veiligheid bij het roeien wordt bepaald door de volgende zes factoren:
De vaardigheid en kennis van de roeiers en stuur,
Het gedrag van andere schepen,
De vaarweg (oeverbescherming, stroom, ondiepten),
De kwaliteit van je roeiboot en uitrusting,
Het weer (wind, onweer, mist),
De voorbereiding (weerbericht, kaart, vaarplan).

Ad 1: De vaardigheid en kennis van de roeiers en stuur.
○
Zorg dat je weet wat de bemanning van je boot kan, hou daar rekening mee, ook
bij kleinere tochtjes in de buurt.
○
Roeiers en stuurlieden dienen aan de exameneisen te voldoen zoals die door het
Bestuur zijn vastgesteld. De examencategorieën van de diverse boten zijn te
vinden op het PC-afschrijfsysteem en in het Jaarboek.
○
Skiff - leerlingen moeten worden begeleid. Bij begeleiding vanaf de kant moet de
instructeur zo nodig een megafoon ter beschikking hebben.
○
Roeiers en stuurlieden dienen goed te kunnen zwemmen.
○
Stuurlieden, boegroeiers in ongestuurde boten en skiffeurs moeten een goed
gezichtsvermogen hebben en in staat te zijn tot omkijken zodat ze het vaartraject
goed kunnen overzien (eventueel met spiegel).
○
Roeiers en stuurlieden moeten goed op de hoogte zijn van de verkeersregels op
het water.
○
Toerroeiers dienen voldoende vaardigheid te bezitten in het kaartlezen en het
passeren van bruggen en sluizen.
○
Roeien in het donker mag alleen met toestemming van het bestuur.
Ad 2: Het gedrag van andere schepen.
De meeste ongelukken worden veroorzaakt door andere schepen; goed opletten en
zorgen dat je gezien wordt zijn van groot belang. Zie verder de diverse punten in
paragraaf 11.7 “Wind en scheepvaart”.
Ad 3: De vaarweg (oeverbescherming, stroom, ondiepten)
○
Als je op onbekend water vaart, bereid je dan goed voor en vraag je eventuele
gastvereniging waar zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.
○
Varen op de Vlietlandplas en ander open water:

Niet bij harde wind (windkracht 5 of meer) .

Bij een watertemperatuur van 12° C en lager: niet verder dan 20 m uit de
kant.
○
Regels bij toertochten:
Wordt in bijzondere gevallen toch onder gevaarlijke omstandigheden op open
water gevaren, dan dient de bemanning zelf de nodige veiligheidsmaatregelen in
acht te nemen, zoals het dragen van reddingsvesten, verhoogde boorden,
afdekkingen van de boot.
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Regels bij wedstrijden.
Op wedstrijden gelden de veiligheidsregels van de KNRB en de organiserende
vereniging; lees de reglementen tevoren goed door en controleer zelf de boegbal,
hielbanden en afdichting van drijfkasten.
Ad 4: De kwaliteit van je roeiboot en uitrusting.
○
Draag goede roeikleding: in de winter thermo-ondergoed, zonodig een ‘turtle’
(bodywarmer), sneldrogende en isolerende kleding. In de zomer een pet,
zonnebrandmiddel en neem voldoende water mee. Draag een reddingsvest op
open water, zeker als het water nog koud is.
○
Bij tochten moet in iedere boot een hoosvat, spons, pikhaak, peddel en meerlijn
aanwezig te zijn. Sterk aanbevolen wordt een mobiele telefoon mee te nemen.
Zet hierin vooraf het nummer van de coördinator van de tocht.
Ad 5: Het weer (wind, onweer, mist).
○
Let op aanwakkerende wind, zoek tijdig beschutting.
○
Vaar bij mist of onweer niet uit en ga direct aan de wal als je dit onderweg
overkomt.
○
Roeiboten zijn slecht zichtbaar. Loopt het zicht onderweg terug, hou dan rekening
met het gevaar dat schippers je niet meer goed kunnen zien.
Ad 6: De voorbereiding (weerbericht, kaart, vaarplan).
Raadpleeg de weerberichten of, nog beter www.buienradar.nl.
○

Het is van belang bij elke tocht, zeker met (deels) onbekende bemanning en op onbekend
vaarwater vooraf deze zes aspecten goed door te nemen. Bedenk wat er mis kan gaan en
bespreek met de bemanning terugvalopties, bijvoorbeeld als het weer omslaat. Neem een
mobiele telefoon mee.
In het verenigingsgebouw zijn aanwezig:
•
Een reddingsklos (bij de nooduitgang in de roeiloods)
•
EHBO-materiaal en reddingsdeken in zowel de sociëteit als de werkplaats

7.3.

Regels op het water, geluidsseinen

Goed zeemanschap
Op het water kent men minder strakke regels dan in het wegverkeer. Goed zeemanschap is
het
uitgangspunt: handel altijd zo dat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Het
voorkomen van aanvaringen is zo belangrijk, dat daarvoor andere regels kunnen wijken.
Geef elkaar de ruimte om veilig te varen.
De belangrijkste voorrangsregels op het water:
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) beschrijven
verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. In deze reglementen staan borden
overige verkeerstekens, regels over verlichting, tekens en geluidsseinen en de voorranguitwijkregels op het water. De regels staan onder meer in de Wateralmanak deel 1 van
ANWB.
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Een lange stoot: 4 seconden
Een korte stoot: 1 seconde
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7.5.

Onderkoeling

Onderkoeling is een belangrijk gevaar bij het roeien. Als je ’s winters te water raakt , kan
onderkoeling al binnen enkele minuten tot een half uur optreden. Onderstaande tabel van de
KNRM laat ziet dat de overlevingstijd snel korter wordt naarmate de watertemperatuur daalt.
Het gehele lichaam is dan verkild tot een veel lagere dan normale temperatuur, d.w.z. tot
beneden 35 °C. Plotselinge onderdompeling in koud water kan bovendien een schokeffect
hebben dat de normale ademhaling verstoort, waardoor zelfs een ervaren zwemmer
hulpeloos wordt. Door onderkoeling kan verwardheid optreden en het onvermogen om de
meest eenvoudige instructies op te volgen.
Tabel
Onderkoeling
Watertemperatuur

gekleed

zwemkleding

15 °C
10 °C
5 °C
0 °C

5
3
1
9

2 uur
1 uur
30 min
2 min

uur
uur
uur
min

Hoe te voorkomen ?
Kleed je op het ‘verslaan van de kou’. Een paar lagen kleding zijn effectiever dan één warm
kledingstuk. De buitenste laag moet wind- en waterdicht zijn. Gebruik en geef geen alcohol
bij koude. Alcohol versnelt warmteverlies en vermindert het oordeelsvermogen.
Wees gespitst op tekenen van afkoeling bij jezelf en bij anderen. Blote armen, benen en
hoofden vergroten het risico.
Vaar ‘s winters niet alleen in een skiff, wees extra voorzichtig bij het wisselen in de boot (als
dit echt nodig is) en blijf dicht bij de wal.
Als je bij koud water omslaat, zwem als dat haalbaar is direct naar de wal, zo mogelijk half
op je skiff. Hang anders zo hoog mogelijk op je boot en geef duidelijke noodsignalen
(roepen, armen boven je hoofd op en neer zwaaien). Als je aan de wal bent, bel aan bij het
dichtstbijzijnde huis en vraag om hulp.
Wat te doen bij onderkoeling?
Iemand die in koud water is terechtgekomen, verliest zeer snel warmte. Ter beperking
hiervan moet de drenkeling zijn kleren aanhouden met uitzondering van zware
kledingstukken of laarzen die hem naar beneden trekken. Probeer verder warmteverlies te
voorkomen door het slachtoffer uit de wind te houden en in een jas of reddingsdeken te
wikkelen. Vooral het hoofd en de nek moeten goed warm gehouden worden.
Zoek hulp. Onderkoeling is een medisch noodgeval, of de patiënt nu bewusteloos is of niet.
Is het slachtoffer bij bewustzijn, dan moet dit actief worden opgewarmd onder zorgvuldige
observatie.
Een geleidelijke opwarming is nodig omdat het koude bloed zich slechts langzaam mag
mengen met het warmere bloed van de lichaamskern, anders loopt men het risico op
hartritmestoornissen. Het nemen van een warm bad of een warme douche is dus beslist niet
aan te raden.
Langzaam opwarmen, gewikkeld in een isolatiedeken of warme jas is meer aangewezen. Een
warme, suikerrijke drank kan ook verlichting van de symptomen brengen. Geef beslist geen
alcoholhoudende drank.
Bij bewusteloosheid moet het slachtoffer zo snel mogelijk medisch worden behandeld.
Bel 112 en ga zo mogelijk reanimeren.
Resumerend
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid op het water
• Bereid je goed voor voordat je gaat varen
• We varen op water dat in de winter zo koud is dat je snel onderkoeld raakt
• Ken de diverse soorten regels, zowel die van de vereniging als de geluidsseinen de
lichten en de borden.
• Hou je aan de regels. Ze zijn er niet voor niets!
• Overschat je capaciteiten niet
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8.

Instructie- en exameneisen 2009
Bij het roeien maken de leden van de vereniging gebruik van kostbaar materiaal; daarom is
door middel van een examensysteem geregeld wie in welke boten mogen roeien en sturen.
Alle leden dienen zich daaraan strikt te houden om beschadiging door ondeskundig of
verkeerd gebruik van de kostbare boten te voorkomen.
Alleen de examencommissie is bevoegd om vast te stellen wie gebruik mogen maken van de
diverse boottypen. Dat geldt ook voor leden die van een andere vereniging komen. Een ieder
moet de betreffende examens met goed gevolg afgelegd hebben.
Op de botenlijst in het afschrijfsysteem en in het jaarboek staat voor welke boten welk
examen vereist is. Bij het afschrijfsysteem hangt de examenlijst, waarop is aangegeven wie
in welk boottype bevoegd is te roeien en/of te sturen.
Als dit in bijzondere omstandigheden nodig is, kan de examencommissie afwijken van de hier
beschreven regels en eisen.

8.1.
•

•
•
•

•

•
•

Algemene instructie- en examenregels

Voor alle examens geldt:
♦ Weten hoe om te gaan met het materiaal waarvoor het examen toegang geeft:
○ boten en riemen correct naar buiten/binnen brengen
○ weten waar en hoe te tillen,
○ met daarbij het geven/opvolgen van de bijbehorende commando’s in de juiste
intonatie,
○ correct in- en uitstappen (voeten op toegestane plaatsen),
○ kunnen afstellen van het voetenbord,
○ bij aanleggen het vlot niet raken, ook niet met de riemen,
♦ Kennen van de verschillende boottypen,
♦ Kennen van de belangrijkste onderdelen van boten en riemen,
♦ Weten hoe men een boot afschrijft,
♦ Weten hoe het schade- en klachtenboek ingevuld moet worden,
♦ De indeling van de vloot middels het permissie/examen systeem kennen,
♦ Kennis hebben van de regels van een vaarverbod,
♦ Kennis hebben van de op de roeisport betrekking hebbende delen van het
Binnenvaart Politie Reglement (BPR), zie paragraaf 7.2 over Veiligheid.
Stuurlieden, roeiers in stuurmanloze boten en skiffeurs dienen wat betreft
gezichtsvermogen en vermogen tot omkijken in staat te zijn het vaartraject goed te
kunnen overzien (eventueel met spiegel).
Instructie voor een bepaald examen mag alleen worden gegeven door een instructeur die
het betreffende examen reeds heeft behaald.
Ongeoefenden (zij die nog geen examens behaald hebben) mogen in boten in de
categorieën BA, S 1, of B 1 varen:
♦ of onder leiding van een instructeur in de boot of meefietsend,
♦ of tenminste de helft van de bemanning (incl. de stuurman) heeft de vereiste
examens afgelegd en de stuurman is voor het schip bevoegd.
Geoefenden is het voor instructiedoeleinden toegestaan in een boottype te roeien of te
sturen, waarbij men voor het vereiste examen nog één niveau te kort komt:
♦ of onder leiding van een instructeur,
♦ of tenminste de helft van de bemanning (incl. de stuurman) heeft de vereiste
examens afgelegd en de stuurman is voor het schip bevoegd.
Bij instructie wordt de boot op naam van de instructeur afgeschreven, hij/zij is daarmee
verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de instructie. Zie ook paragraaf 7.2
over Veiligheid.
Jeugd tot en met de leeftijd van 14 jaar vaart altijd onder leiding van een instructeur.

Afnemen van examens
Examens moeten door ten minste twee leden van de examencommissie worden afgenomen.
Publicatie van de examendata vindt plaats op het prikbord en op de website. Opgave voor
een examen vindt plaats door de instructeur op de lijst op het prikbord. Nieuwe leden die
elders reeds roeiervaring hebben opgedaan, kunnen zelf intekenen. Zij demonstreren hun
roei- en stuurvaardigheden en worden in één keer in het examensysteem van Rijnland
ingeschaald.
Examens starten in de botenloods en eindigen eerst als al het gebruikte materiaal weer is
opgeborgen. Op deze wijze wordt het omgaan met het materiaal, het in- en uitbrengen van
boten en riemen gedemonstreerd en kan dat beoordeeld worden.
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Bij de stuurexamens wordt naast praktische vaardigheid en theoretische stuurkennis zoals de
vaarregels, ook het inzicht in de benodigde maatregelen bij wind en/of scheepvaart getoetst.
Dat wil zeggen of de snelheid en de wendbaarheid van een boot juist beoordeeld wordt, of in
drukke situaties de juiste beslissingen worden genomen en of wordt geanticipeerd op
situaties die waarschijnlijk gaan ontstaan. In de eerste plaats wordt getoetst of de stuurman
boot en bemanning in de hand heeft en geen onnodige risico's neemt.
Bij het afnemen van een St 2 en St 4 examen bevindt zich een examinator aan boord.

8.2.

Specifieke regels scull-examens

Naast de "Algemene instructie- en examenregels" (paragraaf 8.1), gelden per examen de
volgende specifieke punten:

BA - Wh (Basis - Wherry):
Eisen: 1.
2.

Stuurexamen St 2.
Basisvaardigheid in het roeien in een wherry:
○ Doorhaal met continu druk, door achtereenvolgens de benen te gebruiken,
de romp mee te nemen en de armen te buigen, De handel wordt in een
rechte lijn naar de romp toe getrokken,
○ Iets doorvallen achter,
○ Ontspannen, doorgaande beweging bij de uitzet met twee handen tegelijk
○ Gaan rijden nadat de handen tot over de knieën zijn weggezet en de rug is
ingebogen,
○ Bladen vrij van het water met tijdig opdraaien van de bladen,
○ Rustig en geheel oprijden, direct gevolgd door het laten vallen en plaatsen
van het blad,
○ Riemen correct en ontspannen vasthouden, met tijdens de haal gestrekte
polsen,
○ Goed kunnen volgen van een slagroeier,
○ Bijdragen aan de balans in de boot, ook tijdens manoeuvreren.
Het examen geeft recht op:
Scullen (niet het sturen) in wherry's. De stuurbevoegdheid wordt verkregen door het behalen
van het St 2 examen dat in de praktijk veelal tegelijk wordt afgelegd met het BA - Wh of BA
– C examen.
Niet als kapitein deelnemen aan tochten. Zie Toerroei-examen.
Oefenen:
In wherry's, onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een wherry.

BA - C (Basis – C materiaal):
Eisen: 1.
2.

Stuurexamen St 2.
Basisvaardigheid in het roeien in een C2x.
De roei eisen zijn hetzelfde als bij het BA – Wh examen.
Het examen geeft recht op:
Scullen (niet het sturen) in een wherry, C2x+, C3x+, C4x+.
Oefenen:
In een C2x+, onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een C2x+.
Opmerking:
Het examen kan ook zonder in het bezit te zijn van het BA – Wh examen worden afgelegd. In
de praktijk zal het dan veelal tegelijk worden afgelegd met het stuurexamen St 2.

T (Toerroeien):
Eisen: 1.
2.

Rijnlandboek

Basisexamen BA - C en Stuurexamen St 2.
Goed kunnen manoeuvreren, ook op smal water met een wherry:
○ Goed en veilig bemanning en boot onder smalle en/of lage bruggen kunnen
sturen,
○ Kunnen aanleggen aan andere oevers dan roeisteigers; goed kunnen
beoordelen waar en hoe aangelegd kan worden,
○ Met elke stroom en wind kunnen aanleggen, zowel halend als strijkend,
○ Vaardigheid in het van plaats wisselen tussen roeiers en stuurman op het
water.
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3.

Kennis hebben van het schutten in sluizen, van de risico's, van de benodigde
hulpmiddelen bij het schutten en bezitten van de daarbij benodigde
vaardigheden.
4. Kennis van de effecten en problemen die stromend water kunnen opleveren.
5. Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
6. Goede kennis van alle delen van het BPR die met de roeisport te maken hebben,
dus bijvoorbeeld ook van de delen over stromend water en de signalen bij
bruggen en sluizen, zoals is te vinden het Cursusboek Toerroeien.
7. Kennis van de voorbereiding van tochten, kaartlezen, het transport van boten,
het verzorgen van boten tijdens en na afloop van tochten.
Het examen geeft recht op:
Het als kapitein deelnemen aan tochten. Bij tochten moet tenminste de helft van de
bemanning het Toerroei (T) examen bezitten.
Oefenen:
In een wherry, onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1). Tevens kan gebruik gemaakt worden van de oefeningen uit
het Cursusboek Toerroeien.
Afleggen van het examen:
In een wherry.

S 1 (Skiff 1)
Eisen: 1.
2.

Stuurexamen St 2.
Basisvaardigheid in het roeien in een C1x.
De roei eisen zijn identiek aan die bij het BA-examen.
3. Goed in een C1x kunnen manoeuvreren:
○ halend èn strijkend kunnen aanleggen op beide boorden, ook met wind,
○ redelijk inzicht hebben in de gevolgen van en kunnen omgaan met
windrichting en windkracht,
○ Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
Het examen geeft recht op:
Roeien in wherry's, C4x+, C3x+, C2x+, C1x en C2x.
Oefenen:
In een C1x of C 2x. Onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een C 1.

S 2 (Skiff 2)
Eisen: 1.
2.

S 1 examen, alsmede Stuurexamen St 2.
Basisvaardigheid in het roeien in een 1x:
○ roeibeweging zonder essentiële fouten,
○ de bladen zijn watervrij (de balans wordt niet ontleend aan slifferen).
3. Goed kunnen manoeuvreren in een 1x:
○ halend èn strijkend kunnen aanleggen op beide boorden en bij gelimiteerde
ruimte, ook met wind.
Het examen geeft recht op:
Roeien in boten, vallend in de categorie S 2.
Oefenen:
In een 1x of 2x categorie S 2 onder leiding van een instructeur, met in acht name van de
algemene instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een 1x klasse S 2.

S 3 (Skiff 3)
Eisen: 1.
2.

3.
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S 2 examen, alsmede Stuurexamen St 2.
Geroutineerd manoeuvreren in een 1x, onder alle omstandigheden:
○ Vlot strijkend en halend kunnen aankomen en in alle omstandigheden
moeiteloos en adequaat kunnen manoeuvreren,
○ Snel kunnen rondmaken en zonder aarzeling meteen de haal weer
oppakken,
○ Demonstreren van routine en kennis van zaken bij het hanteren van de
verkeersregels op het water.
Goede roeitechniek, te demonstreren in een stevige haal:
○ Vanuit stilstand snel kunnen accelereren naar een stevige haal, waarna een
langer stuk zo doorgeroeid wordt en waarbij ook in hardheid en tempo
gewisseld wordt,
○ In een stevige haal:
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- rechtuit varen, zonder dat gecorrigeerd hoeft te worden,
- ritmisch en watervrij roeien, met handhaving van de roeitechniek.
Het examen geeft recht op:
Roeien in boten, vallend in de categorie S 3.
Oefenen:
In een 1x of 2x categorie S 2.
Afleggen van het examen:
In een 1x, klasse S 2.

8.3.

Specifieke regels boordroei-examens

Naast de "Algemene instructie- en examenregels" (paragraaf 8.1), gelden per examen de
volgende specifieke punten:

B 1 (Boord 1)
Eisen: 1.
2.

Stuurexamen St 2.
Basisvaardigheid in het boordroeien in een C2+:
De roei eisen zijn identiek aan die bij het BA-examen.
Het examen geeft recht op:
Het roeien (niet het sturen) in een C2+ en C4+.
Oefenen:
In een wherry, een C2+ of C4+ op beide boorden, onder leiding van een instructeur, met in
acht name van de algemene instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In C2+, op beide boorden.

B 2 (Boord 2)
Eisen: 1.
2.

B 1 examen.
Redelijke roeitechniek bezitten bij het varen in een 4+ of C2+ zonder stuurman:
○ De gelijkheid zelf op kunnen zoeken,
○ De eisen zijn verder identiek aan die voor het S2 examen.
3. Zonder stuurman in C 2+ kunnen manoeuvreren:
○ Rechtuit kunnen varen,
○ De eisen zijn verder identiek aan die voor het S2 examen.
Het examen geeft recht op:
Roeien in boten in de categorie B 2 en C2+ in categorie B 1 zonder stuurman.
Oefenen:
In een 8+, 4+ C4+ of een C2+ op beide boorden. Deze laatste zonder stuurman aan boord
of met een stuurman die het roer niet bedient, alles met instructeur, met in acht name van
de algemene instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een 4+ of C2+ zonder stuurman, op beide boorden.

B 3 (Boord 3)
Eisen: 1.
2.

B 2 en Stuurexamen St 4.
Geroutineerd in een 2- kunnen manoeuvreren onder alle omstandigheden:
De eisen zijn identiek aan die voor het S 3 examen.
3. Goede roeitechniek, te demonstreren in een stevige haal:
De eisen zijn identiek aan die voor het S 3 examen.
4. Het demonstreren van routine en kennis van zaken bij het omgaan met het
materiaal.
Het examen geeft recht op:
Roeien in boten, vallend in de categorie B 3.
Oefenen:
In een 2-, onder leiding van een instructeur.
Afleggen van het examen:
In een 2-.

8.4.

Specifieke regels stuur-examens

Naast de "Algemene instructie- en examenregels" (paragraaf 8.1), gelden per examen de
volgende specifieke punten:

St 2 (Sturen 2)
Eisen: 1.

Rijnlandboek

Kunnen sturen van een wherry en van een C2x+/C2+:
○ Leiding kunnen geven aan de bemanning met betrekking tot
- boot in- en uitbrengen,
- in- en uitstappen,
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- wegvaren en aankomen op beide boorden op een aangegeven plaats,
zowel halend als strijkend, zonder gebruik van peddel en pikhaak,
- vaart minderen en een (nood)stop kunnen maken,
- strijken, koerswijzigingen en rondmaken,
- passeren van smalle en lage bruggen,
- verschil in de kracht van de haal aanbrengen,
○ Vlot en duidelijk geven van de roeicommando's, met de goede intonatie,
○ Redelijke vaardigheid en inzicht hebben in het omgaan met wind en overige
scheepvaart,
○ Adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
2. Veiligheid van boot en bemanning kunnen bewaken.
3. Kennis bezitten van de in paragraaf 8.1 Algemene instructie- en examenregels
genoemde punten. Ze in de praktijk kunnen toepassen.
Het betreft: omgang materiaal, boottypen, bootonderdelen, afschrijven, schade
melden, permissie/examensysteem, vaarverbod, Binnenvaart Politie Reglement.
Het examen geeft recht op:
Het sturen in wherry's en C2x+/C2+.
Oefenen:
In een wherry of C2x+/C2+, onder leiding van een instructeur, met in acht name van de
algemene instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een wherry of C2x+/C2+.
Opmerking:
In de praktijk zal het St 2 examen veelal samen met het BA, S 1 of B 1 examen worden
afgelegd.

St 4 (Sturen 4)
Eisen: 1.
2.

Stuurexamen St 2.
Goed kunnen sturen van een C4x+/C4+:
De eisen zijn identiek aan die voor het St 2 examen met de volgende punten
daaraan toegevoegd:
○ Leiding kunnen geven aan de bemanning met betrekking tot
- in- en uitbrengen van alle boottypen, m.u.v. een 8+,
- wegvaren en aankomen op beide boorden, zowel halend als strijkend,
zonder gebruik van peddel en pikhaak, ook bij gelimiteerde ruimte,
- strijken, koerswijzigingen en rondmaken, ook met zo min mogelijk
gebruik maken van het roer,
- stopoefeningen uitvoeren,
○ Goede vaardigheid en inzicht hebben in het omgaan met wind en overige
scheepvaart,
○ Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
Het examen geeft recht op:
Het sturen in vieren.
Oefenen:
In een C4x+/C4+ onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In een C4x+/C4+, alleen met wind en/of scheepvaart.

St 8 (Sturen 8)
Eisen: 1.
2.
3.
4.

Stuurexamen St 4.
Geroutineerd kunnen sturen van een 8+, ook onder moeilijke omstandigheden.
Snel en adequaat reageren op onverwachte omstandigheden.
Perfect in de hand hebben van een ploeg, het uitstekend kunnen begeleiden van
het omgaan met alle boottypen.
5. Het kunnen signaleren van storende fouten van roeiers die vanuit de stuurstoel
goed te zien zijn en deze door commando’s kunnen corrigeren.
6. Geroutineerd (laten) omgaan met het materiaal.
7. Veiligheid van boot en bemanning kunnen bewaken.
Het examen geeft recht op:
Het sturen in achten.
Oefenen:
In een acht onder leiding van een instructeur, met in acht name van de algemene
instructieregels (paragraaf 8.1).
Afleggen van het examen:
In de 8+, alleen met wind en/of scheepvaart.
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Afroeien

Basis niveau

BA-C (Basis-C mat)
Roeien:
Afleggen: in C2x
T: C2x+/C3x+/C4x+

Ongeoefenden

Cybernetische methode

S 1 (Skiff 1)
Roeien:
Afleggen: in C1x
T: W/C1/C2x/C2x+/C4x+

S 2 (Skiff 2)
Afleggen: in 1x kl. S2
T: 1x/2x/4x+ klasse S2

Samengestelde methode

B 1 (Boord 1)
Roeien:
Afleggen: in C2+
Toegang tot:C4+/C2+

B 2 (Boord 2)
Afleggen: in C2Toegang tot: 8+/4+

B 3 (Boord 3)
Afleggen: in 2Toegang tot: 4-/2-

St 4 (Sturen 4)
Afleggen: in C4
Toegang tot: Vieren

St 8 (Sturen 8)
Afleggen: in 8+
Toegang tot: 8+

Sturen

NB: Aangegeven zijn de algemene principes van de indeling van de examens en boottypen.
Details zijn te vinden op de volledige botenlijst met de bijbehorende examens zoals die door het Bestuur is vastgesteld.

Klassieke methode

BA-Wh (Basis-Wh)
Roeien:
Afleggen: in W
Toegang tot: Wherry

T (Toerroeien)
Afleggen: in Wherry
T: Kapitein op tochten

S 3 (Skiff 3)
Afleggen: in 1x kl. S2
Toegang: 1x/2x/4x+/4x-

Boordroeien

8.5.

Geoefenden

Geroutineerden

Scullen

Instructie- en exameneisen 2009

Schema Examenreglement - boottypen – instructiemethoden
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8.6.

Het examenformulier

Naam examen:

naam kandidaat :
naam instructeur :
datum :

Exameneisen:

Beoordeling:
+, -, of n.v.t.

Bijzonderheden, aandachts- en verbeterpunten

1. Voorwaarden voor deelname
reeds behaalde examens
omkijken / gezichtsvermogen
2. Huisregels en BPR
boottypen en -onderdelen
vaarverbod
permissie/examensysteem
BPR
3. Materiaalbehandeling
in- en uitbrengen, tillen
geven/opvolgen van commando's
in- en uitstappen
afstellen voetenbord
4. Aankomen / wegvaren;
halend en strijkend (2 pogingen)
mate van controle
gekozen koers
vrij van het vlot
5. Manoeuvreren / sturen
leiding geven, overwicht, commando's
gekozen koersen
gebruik van het roer
omgaan met wind en scheepvaart
reageren op onverwachte omstandigheden
noodstop
omkijken
veiligheid bewaken
6. Roeivaardigheid:
coördinatie benen, rug, armen
inbuigen, oprijden
ontspanning bij de uitzet en wegzetten
vasthouden riemen
(druk op, draaien, diepte) blad
balans
volgen

RESULTAAT: geslaagd
niet geslaagd

naam examinator:
paraaf examinator:

Norm om te slagen

- Een onderdeel van een punt mag onvoldoende zijn, mits het gehele punt
voldoende is. + = voldoende, - = onvoldoende
- Alle punten dienen voldoende te zijn.
- Voor verdere toelichting: zie het examenreglement

Bevoegdheden na het behalen van het examen

- Roeien/sturen in boten die vallen in behaalde examenklasse.
Deze zijn te vinden in het "Overzicht boten" in het Jaarboek van de vereniging.
- Oefenen voor een volgend examen binnen de regels van het examenreglement.

In ieder geval in te vullen velden
Dit formulier aan de kandidaat meegeven, kopie in bakje Roeicommissaris.
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9.

Het roeimateriaal

9.1.

Boottypen

Kunststof of hout
Van oudsher werden de boten van hout gemaakt. De liefhebber zal zijn boot misschien het
liefst van dit materiaal gebouwd zien, omdat de vlam van het hout en/of de houtkleur per
boot uniek is. Maar hout vergt veel onderhoud en is kwetsbaar. Daarom worden er
nauwelijks nog houten boten aangeschaft. Kunststof biedt ook technisch meer
mogelijkheden. De meeste roeiboten hebben een gladde huid. Deze huid bestaat uit gladde
gebogen platen hout, hechthout (“multiplex”) of kunststof. Oudere houten boten kunnen nog
een overnaadse huid hebben; die bestaat uit dakpansgewijs bevestigde stroken hout.
A-, B-, C-, D-boten en wherry’s
De breedte van de boten neemt af van de klasse D-boot naar de klasse A-boot. Een D-boot
is vrij breed, heeft een open constructie en een buitenkiel. Hij komt niet veel meer voor. De
C-boot is vrijwel identiek aan het D-type maar smaller en langer. B-boten zijn nog weer
smaller, hebben nog wel een buitenkiel, maar de voor- en achterpunten zijn afgedekt,
waardoor luchtkamers (taften) ontstaan. Zij zijn vrijwel uitsluitend als overnaadse houten
boten uitgevoerd en komen hoe langer hoe minder voor. De A-boten zijn het smalst, en
daardoor ook het snelst. A-boten worden veelal gladde boten genoemd, omdat zij geen
buitenkiel hebben (maar wel een vin). Wherry’s zijn hele brede overnaadse boten, nog
breder dan de D-boten. In het verleden zijn er nog wel meer boottypen geweest, waarvan
een enkele hier en daar nog wel bestaat. Op Rijnland zijn geen D-boten aanwezig.
Scullen of boordroeien

Scullen

Boordroeien

Bij het scullen heeft elke roeier twee riemen; bij het boordroeien (oarsen) heeft elke roeier
één riem. Men praat over boordboten en scullboten, de laatste worden echter ook vaak met
“dubbel” aangeduid (dubbeltwee en dubbelvier bijvoorbeeld).
Aantal roeiers in de boot.
Het aantal roeiers in een boot voor boordroeien is altijd een even aantal, omdat de boot
anders niet rechtuit vaart. Boordboten komen voor als tweeën, vieren en achten. Het aantal
roeiers in een scullboot is één (skiff), twee of vier. Tweeën en vieren komen dus zowel als
boord- en als scullboot voor. Deze aantallen zijn de officiële aantallen, waarvoor wedstrijden
worden uitgeschreven. Andere aantallen in een boot is natuurlijk wel mogelijk, er bestaan
diverse sculldrieën en boordzessen. Rariteiten komen natuurlijk ook voor, zoals een 10 of
zelfs een 24!
Gestuurd of ongestuurd.
Een boot kan gestuurd worden met de riemen, met een speciaal voetenroer (dit roer wordt
door een van de roeiers met een beweegbare schoen op het voetenbord bestuurd) of door
een stuurman of -vrouw.
Type-aanduiding
Er bestaat een notatie-afspraak om de boottypen aan te duiden. Deze bestaat uit:
1. De letter van het type boot (A, B, C, D), waarbij de A echter niet geschreven wordt.
Wherry’s worden met “Wh” aangeduid.
2. Het aantal roeiers dat in de boot zit.
3. Eén of twee tekens die aangeven hoe er wordt geroeid, of er een stuurman aan boord is
x
Scullen zonder stuurman/vrouw
* of x+ Scullen met stuurman/vrouw
Boordroeien zonder stuurman/vrouw
+
Boordroeien met stuurman/vrouw

Rijnlandboek
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Namen boottypen

Voor de constructie van schepen die op wedstrijden worden gebruikt bestaan geen
voorschriften. Alleen een minimum gewicht. Het gladde roeimateriaal is “van vrije
constructie”. Details zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke
Nederlandse Roeibond.

9.2.

Bouwwijze van roeiboten

De huid van een boot is van hout of van kunststof en is slechts enkele millimeters dik. De
huid is erg kwetsbaar en je kunt er dus niet op staan. Wherry’s kennen buikdenningen
(vlonders); daar mag voorzichtig op gestaan worden.
Bij houten overnaadse boten, zoals wherry’s, bestaat de huid uit dunne stroken massief hout
“gangen”, die dakpansgewijs op elkaar geklonken zijn. De gang die aan de kiel grenst heet
zandstrook. Tegenwoordig maakt men de huid van een overnaadse boot ook wel van
polyester (en hoewel de vorm er dan nog overnaads uitziet, is de huid wel uit één stuk).
Een gladde boot heeft een stevig binnenwerk waarom de huid is gespannen. De huid van
gladde boten (A-boten) werd in het verleden vervaardigd uit een dunne laag ceder- of
mahoniehout. Dit materiaal is bijzonder kwetsbaar zodat de huid aan de binnenzijde
versterkt moest worden met kleine huidspanten. Later gebruikte men voor de huid hechthout
(gemaakt van dunne lagen fineer die in de juiste vorm op elkaar worden gelijmd:
vormverlijmd) en kon men volstaan met een zeer beperkt geraamte. Tegenwoordig is de
huid van kunststof, die rond een mal vormgegeven wordt. De huid tezamen met het
binnenwerk en de taften van het voor- en achterschip maken een stijve kokerconstructie.
Bij moderne gladde schepen is er daarmee geen kiel meer voor versteviging nodig. Is er wel
een kiel, dan bevindt die zich alleen aan de binnenzijde van de boot. Bij de bredere schepen
aan zowel de binnen als aan de buitenzijde van de boot. Op de buitenkiel zit vaak een nylon
of metalen glijstrip ter bescherming. Een wherry heeft aan de buitenkant, aan weerszijden
van de kiel, nog twee smallere kielen: de kimkielen. Zo kan deze boot op z’n zij liggen
zonder dat de huid beschadigt.
Het binnenwerk van een boot ziet er voor alle typen traditionele schepen ongeveer hetzelfde
uit. In de lengterichting van de boot lopen drie hoofdbalken. In het midden van de boot
onderin bevindt zich de (binnen)kiel en aan weerszijden zijn er vaak lijfhouten (of grundels).
Deze drie langsverbindingen zorgen voor stijfheid van de boot in de lengterichting. Deze
stijfheid wordt verder vergroot door de boorden, dat zijn de brede latten die bovenlangs de
boot lopen. Behalve bij de C-boten en de wherry komen de boorden direct achter de laatste
roeiplaats samen en vormen de waterkering. De spanten, die loodrecht op de kiel staan,
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vormen de verbinding tussen de kiel, de lijfhouten (of grundels) en de boorden. Deze
spanten zijn bepalend voor de stijfheid van de boot in de dwarsrichting. De zwaardere
hoofdspanten dienen tevens voor de bevestiging van de metalen riggers, waarover verderop
meer uitleg volgt. De lijfhouten zijn onderling ook nog eens verbonden door liggende
dwarshouten: de binten. Soms zijn op verbindingspunten knietjes aangebracht voor extra
stevigheid. Torsie van de romp wordt voorkomen door de diagonaallatten. Tussen kiel en
binten staan de stutten (of pilaartjes) Bij overnaadse schepen vind je dwars op de kiel ter
versteviging van de huid de wrangen.
Op elke roeiplaats zijn slidings (rails) bevestigd waarover een rolbankje rijdt middels wieltjes
die op asjes zijn gemonteerd. De constructie waarop de slidings bevestigd zijn heet het
emplacement (of tafelelement). Aan de uiteinden van de slidings zitten de zogenaamde
stops, die zorgen dat het bankje niet van de slidings af kan rijden. We onderscheiden vooren achterstops. De bankklemmen aan de onderzijde van het bankje zorgen ervoor dat het
aan de slidings blijft hangen als je de boot ondersteboven draait. Tussen de slidings zit een
opstapplankje. Hierop wordt gestaan bij het in- en uitstappen.
1. tilspant
2. boord
3. spant
4. lijfhout/grundel
5. bint
6. hoofdspant
7. voetenbordstrip
8. spoorstok
9. binnenkiel
10. huid
11. stut / pilaar
12. asje
13. (achter) stop
14. (rol)bankje
15. sliding
16. diagonaallat
17. opstapplankje
18. hielsteun
19. voetenriem
20. voetenbord
21. luchtkast
Van achter- naar voorsteven

Binnenwerk C-boot

Van voorsteven naar achtersteven

Het voetenbord is met de spoorstok op de lijfhouten en op de kiel bevestigd en is in de
lengterichting van de boot verstelbaar over de voetenbordstrips. De voeten worden met
behulp van voetenriemen en hielsteunen, of met behulp van schoenen, op hun plaats
gehouden. Oefenboten zijn steeds vaker uitgerust met “Flexheels” die in de hoogte
verstelbare hielsteunen hebben. Wel oppassen dat je bij het verstellen van de Flexheels er
voor zorgt dat ze vrij van de huid blijven en deze daarmee niet beschadigen! Wedstrijd
schepen hebben veelal schoenen. Tussen de hielen van schoenen en de onderkant van het
voetenbord zit een veter: een hielstring. Zo kan je in geval van nood je voeten uit de
schoenen te trekken. De hielstring houdt de achterkant van de schoen vast, zodat je hiel uit
de schoen kan glijden.
De stuurplaats bestaat bij wherry’s en C4’en uit een echte stuurstoel met zitting en
rugleuning. Bij alle overige boten is er minder comfort en zit de stuurman op een klein
bankje. Voor de voeten is een kleine vlonder (buikdenning) of een voetenbord aangebracht.
In sommige wedstrijdboten ligt de stuurman in de voorpunt (of voortaft) van de boot.
In tegenstelling tot de wherry’s en de C-boten zijn de overige boten gedeeltelijk gesloten aan
de bovenzijde. De voor- en achtersteven zijn afgedekt, veelal met kunststof: voor- en
achtertaft. Ze geven, net als luchtkasten, het schip drijfvermogen als het vol water slaat of
omslaat. In luchtkasten en in voor- en achtertaftjes bevinden zich luikjes of ronde kunststof
deksels voor de ontluchting en voor de afvoer van lekwater. Tijdens het varen zijn deze
luikjes uiteraard gesloten. Vergeet ze echter nooit te openen na terugkomst! Achtergebleven
condenswater kan het houten binnenwerk van de boot doen rotten. Bij volledig uit kunststof
gebouwde schepen hoeven de luiken alleen geopend te worden als de luchtkast water bevat.
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Op de voorsteven zit een boegbal ter bescherming. Ze is verplicht bij wedstrijdboten.
Bij gladde boten is onder de kiel een metalen of kunststof vinnetje aangebracht, dat zorgt
voor koersvastheid van de boot.

1. roerjuk
2. stuurtouwtje
3. roerpen
4. roerblad
5. spiegel

Roer C-boot

Het roer bevindt zich onder de boot of
aan de achtersteven (zoals bij wherry’s
en C-boten). Het roer wordt met
stuurtouwtjes
bediend.
Deze
stuurtouwtjes zijn bevestigd aan de
bovenkant
van
het
roer,
het
zogenaamde roerjuk. Het roer is
bevestigd aan de boot via de roerpen.
Dit is tevens de as waar het roer
omheen draait. Bij wherry's en Cmateriaal is het roer bevestigd aan de
kleine, vlakke achterkant van de boot,
de spiegel.

Tot de inventaris van wherry's behoort een pikhaak, een stok met een metalen haak om de
boot af te houden of juist aan te halen en een peddel, om in nauwe doorgangen te
manoeuvreren zonder vaart. Beide worden met name bij toertochten gebruikt. Verder treffen
we bij wherry's en enkele C-boten bij de voor- en achtersteven een touw aan, het landvast,
om af te meren.

9.3.

Riggers

Riggers (“uitleggers”) zijn metalen constructies om de dollen buiten de boot te plaatsen,
waardoor de boot zelf smaller kan zijn. Er bestaan veel riggertypen. De stang die ter hoogte
van het voetenbord aan de buitenkant van de boot bevestigd is, wordt trekstang genoemd,
omdat er trekkrachten op komen. In opkomst zijn vleugelriggers die bestaan uit één afgeplat
vleugelprofiel voor beide dollen bij scullen (wing) of voor één dol bij boordroeien. Anders dan
de traditionele riggers zijn vleugelriggers niet aan de zijkant maar bovenop beide boorden
gemonteerd.
Bij de riggers van de meeste boordboten en sommige scullboten loopt er vaak ook een
drukstang (of duwstang) van de bovenkant van de dolpen naar het boord om de rigger te
beschermen tegen achterover buigen tijdens de haal.
Dollen draaien om een as (dolpen). Om te voorkomen dat de riem uit de dol schiet, is de dol
voorzien van een klep (soms ook wel overslag of hekje genoemd) met een moer die de dol
geheel afsluit. Om de dolpen kunnen “klikringetjes” zijn geschoven waarmee de dol in hoogte
versteld kan worden.

rigger

dol

1. trekstang
2. duw (druk) stang
3. (til) stangetje

4.
5.
6.
7.

dol
dolklep of overslag
dolpen
klikringetje

Bij scullboten zijn de riggers zo afgesteld dat de dollen aan stuurboord iets hoger staan dan
aan bakboord. Dat is nodig omdat we scullen met de handen links boven rechts.
Bij wherry’s komen ook riggers voor die ingeklapt kunnen worden. Handig bij botenvervoer
en in overvolle sluizen. Altijd voorzichtig in- en uitklappen!

9.4.

Bootonderdelen

De volgende figuur geeft een overzicht van de besproken onderdelen van boten en riggers.
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Spant

Bint

Bankklem

Voortaft

(Rol)bankje

Asje

4+

Beschermingsbal

Voorsteven

Bakboord

Stuurboord

Huid

Hielsteun

Stut (Pilaar)

Waterkering

Diagonaal

Opstapplankje

Voorschip

C-2+

Boord

Rigger

Achterstop

Glijstrip

Doorsneden

Drukstang

Zij-aanzicht

Voetenbord

Sliding

Boven-aanzicht

Zandstrook

Wherry

Achtertaft

Stuurstoel

Spoorstok

Kiel

Trekstang

Kimkiel

Gang

Dol

Dol

Grundel

Voorstop

Achterschip

Roerblad

Achtersteven

Juk

Stuurtouw

Wrang

Buikdenning

(Inklapbare) rigger

Vinnetje

Roerpen

Luikje

Bootonderdelen
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9.5.

Riemen

Riemen kunnen we onderscheiden in sculls en boordriemen, ook wel oars genoemd.
Boordriemen zijn langer en dikker dan sculls. Riemen zijn meestal van kunststof gemaakt.
Alle riemen zijn hol. Soms komen nog houten riemen voor. Riemen zijn in de loop der jaren
steeds lichter geworden.
Sculls zijn ongeveer 3 meter lang, boordriemen 3,80 meter. De lengte van de riemen is
afhankelijk van het type blad dat eraan zit: een riem met Bigblade (groot hoekig
asymmetrisch blad) is korter dan een riem met Maconblad (kleiner en tulpvormig). De
bigblades, die ontworpen zijn voor wedstrijdroeien, worden ook steeds populairder bij het
recreatief roeien. Voordeel van het nieuwere bladtype is dat de roeier eerder tegendruk van
het water krijgt en daardoor een langere effectieve haal kan maken. Al optimaliserend is er
inmiddels een reeks asymmetrische bladvormen ontwikkeld.
We onderscheiden de volgende delen van een riem:
•
Het handvat of de hendel; hieraan wordt de riem vastgehouden tijdens het roeien.
•
De manchet, deze vormt de bescherming voor de riem in de dol. Deze heeft een vlakke
kant die tijdens de haal tegen het eveneens vlakke verticale deel van de dol rust.
Daarmee staat het blad in een gefixeerde stand tijdens de haal.
•
De kraag, die om de manchet geklemd is; deze dient om te voorkomen dat de riem uit
de dol schuift.
•
De steel; het deel van de riem tussen blad en kraag. Het smalste deel heet de hals.
•
Het blad. Een houten blad heeft een beslag of slijthoutje voor bescherming tegen rafels
aan het uiteinde van het blad.
Macon blad

Hals

Steel

Manchet

Buitenhendel

Kraag

Hendel of handvat

Binnenhendel

Big blade

Een blad dient tijdens de haal enigszins voorover te staan. Die stand is nodig om eenvoudig
een vlakke haal te kunnen maken en geeft een schip stabiliteit. Het blad staat daarom vaak
in een (kleine) hoek ten opzichte van het vlakke deel van de manchet. De riemen voor stuurof bakboordzijde zijn dus verschillend en kunnen niet verwisseld worden. Bakboord en
stuurboord riemen zijn te onderscheiden aan de asymmetrie van het blad en/of aan een
groene (stuurboord) of rode (bakboord) band, of aan de nummering (even = bakboord,
oneven = stuurboord).

Skiffhead op de Amstel. Wedstrijdskiff met vleugelrigger (wing).
Wedstrijdriemen met asymmetrische bladen (Fat Smoothies met Fortex Edge)
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10.

Materiaalbehandeling en commando’s

Dit hoofdstuk beschrijft hoe we op de wal met het roeimateriaal om horen te gaan. Hoe moet
je het tillen, welke commando’s horen daarbij, wat moet je hoe afstellen voordat je gaat
varen en wat moet je vooral niet doen.

10.1. Voorbereiding uitvaren
Als we willen varen:
•
Schrijven we eerst de boot af in het digitale afschrijfsysteem. De boten die van te voren
(thuis) zijn gereserveerd moeten bevestigd worden: blauw betekent gereed om mee te
nemen.
•
Daarna brengen we de riemen en eventuele losse toebehoren (roer, paddle, pikhaak)
naar buiten.
•
Pas als de bemanning compleet is komt de boot van zijn plaats en wordt die naar buiten
gebracht.
Door deze volgorde ligt de boot niet onbeheerd en zo kort mogelijk aan het vlot. We lopen
daardoor zo min mogelijk risico’s en hinderen anderen zo min mogelijk.
Na het varen, als de bemanning is uitgestapt en de riemen in de rekken bij het vlot liggen, is
de volgorde andersom: eerst de boot uit het water en in de schragen leggen om af te
drogen. Daarna of tegelijkertijd door een gedeelte van de bemanning de riemen en losse
toebehoren opbergen. Als het druk is geven we de boot voorrang, om de hinder voor
anderen te beperken.

10.2. Algemene commando’s
Commando's worden duidelijk en zonder aarzeling gegeven. In de boot door de stuurman, of
als die er niet is door de boeg. Op de wal door degene die de leiding heeft. Die bevindt zich
op een plaats vanwaar er overzicht is over de gehele actie die in gang wordt gezet.
Commando's bestaan als regel uit een waarschuwings- en een uitvoeringsgedeelte.
Bijvoorbeeld:
"Stuurboord halen..... nù". In het eerste gedeelte van het commando wordt zoveel mogelijk
aangegeven wie wat gaat doen, het tweede gedeelte geeft het moment waarop.
Bij meer complexe of riskante operaties wordt voorafgaand aan de commando’s
aangekondigd wat er gaat gebeuren.
Bijvoorbeeld:
“Opgelet! We gaan aanleggen aan stuurboord” of ”We naderen een brug waarbij geslipt moet
worden”
De volgende aanduidingen worden gebruikt:
Stuurboord

-

Bakboord

-

Boeg
Slag

-

Boegen
Slagen
Eén, twee, drie enz. -

Vanuit de stuurplaats gezien rechts. Roeiers die een rigger aan dit
boord hebben voeren de stuurboordcommando's uit. Kleur: groen.
Vanuit de stuurplaats gezien links. Roeiers die een rigger aan dit
boord hebben, voeren de bakboord commando's uit. Kleur: rood.
Roeier die het dichtst bij de voorpunt zit.
Roeier die het verst van de boeg is gezeten, geeft tevens het tempo
aan.
Boeg en de roeier(s) voor de boeg: in vieren en achten.
Slag en de roeier(s) achter de slag: in vieren en achten.
Elke roeier heeft een nummer: boeg = 1, oplopend naar de slag.

10.3. Uitbrengen van boten en riemen
Riemen
Riemen worden altijd met het blad naar voren gedragen, zodat het nergens tegenaan stoot.
Het blad is immers verreweg het kwetsbaarste gedeelte van een riem. Nooit meer dan één
oars of twee sculls tegelijk dragen. Riemen worden bij het water in de daartoe bestemde
rekken gelegd.
Wherry’s en C-materiaal dat op zijn kiel ligt
Deze liggen op hun kiel in de loods op lage "wiegen" omdat ze zwaar zijn en daarmee niet
gedraaid behoeven te worden. Deze wiegen zijn primair geschikt voor gebruik in de loods.
Het in het water leggen gaat als volgt.
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De roeiers stellen zich bij de boot op: “aan de boorden”. Op commando van de stuurman
wordt de boot naar het midden van het gangpad gereden: “uitrijden”. De roeiers gaan nu
staan op de plaatsen om te tillen zoals aangegeven bij “wie tilt waar?”. Daarna tillen de
roeiers het schip op: “tillen gelijk …. nù” en lopen ermee naar de vlotrand. Alleen tillen aan
de daartoe bestemde handvatten, de boordrand en/of de voor- en achtersteven.
Is dit tilwerk voor de roeiers te zwaar, dan zijn er twee mogelijkheden:
•
Meer tillers organiseren
•
De boot op de wieg voorzichtig naar de vlotrand rijden. De helling naar de waterkant
nemen we dwars, met de boot evenwijdig aan het vlot. Dan raakt de boot de grond niet.
Bij het vlot wordt de boot haaks op de wal gelegd, met de achtersteven naar het water.
Inklapbare riggers kunnen nu vastgezet worden, overslagen worden geopend, de stuurstoel
wordt in orde worden gebracht. Til de boot bij de voorsteven op, haal indien aan de orde de
wieg er onder vandaan, en duw hem rustig met de kiel op de rol het water in.
De boot goed recht houden tijdens het schuiven over de rol.
De huid mag het vlot en de waterrand NOOIT raken.

Draai het schip nu langszij de wal, bevestig het roer en leg de riemen in de dollen.
Rol de wieg weer terug op zijn plaats of naar een plaats buiten de loods waar niemand er last
van heeft, alvorens weg te varen.
C-materiaal dat op zijn boorden ligt
Nadat de roeiers zich bij het schip hebben opgesteld: “aan de boorden” worden de uitrijdbare
stellingen op het commando “uitschuiven” voorzichtig uitgeschoven. Daarna stelt de ploeg
zich aan weerszijden van het schip bij het voor- en achterschip op zoals aangegeven bij “wie
tilt waar?”. Het schip wordt op het commando “tillen gelijk …. nù” van de stelling gelicht.
Oppassen dat de riggers geen andere schepen of andere riggers raken! Vervolgens dragen
we het schip “in de handen” naar buiten. Buiten wordt het schip omgedraaid: “met de kiel
draaien over …. De Vliet/de werf” voorzichtig “overpakken” en hoog tillen, zodat de dollen
vrij van de grond blijven. Daarna wordt het schip als een wherry over de rol voorzichtig in
het water geschoven. De achtersteven gaat voorop. Tijdens het schuiven kan gestopt worden
om de overslagen te openen. Een C 1x en een C 2x worden bij het uitbrengen als een skiff
behandeld en schuiven we dus niet over de rol. Zie ook onder "wie tilt waar?".
Slechts als alle andere mogelijkheden om de boot in het water te krijgen uitgeput zijn is het
gebruik van een los karretje aan de orde. Dat gebruiken we dus zo min mogelijk.
Skiffs en glad materiaal
Ze liggen altijd op hun boorden. Let bij het uit de stelling halen altijd goed op dat de huid
niet tegen de riggers van de bovenliggende boot stoot of dat de riggers de onderliggende
boot beschadigen!
Skiffs: moeten door twee mensen worden uitgebracht. De roeier tilt aan het
verbindingsstangetje tussen de trekstangen van de riggers. Is dit er niet, dan wordt de skiff
hier bij het boord, de riggerbevestiging of de wingrigger vastgegrepen. De helper tilt bij de
voorsteven. Zij dragen samen de boot naar buiten. Alleen ervaren wedstrijd skiffeurs mogen
hun skiff alleen naar buiten brengen.
Tweeën, vieren en achten: De roeiers stellen zich bij hun roeiplaats op,
de stuurman bij de voor of achtersteven, zodanig dat hij maximaal zicht
heeft over de situatie bij zowel het uit de stelling halen als naar buiten
dragen van het schip. De roeiers staan zodanig dat de boegen het meest
het voorschip en de slagen het meest het achterschip tillen. Commando’s
achtereenvolgens: “aan de boorden”, “uitschuiven”, tillen gelijk …. nù,
“op de (linker) schouderof: “in de handen” of ”op de schouders”,
afhankelijk van hoe hoog het schip ligt en wat handig is.
Aan de waterrand
Bij gladde boten en skiffs zijn het gewicht van het schip en de kracht van de bemanning
bepalend voor hoe we bij het vlot aangekomen draaien: op heuphoogte, met
“stuurboord/bakboord onderdoor” of via “boven de hoofden”.
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Na het draaien van het schip doen we het
“voor de buiken”, waarmee de boot boven de
waterrand komt te hangen, met de gehele
bemanning aan de walkant. De overslagen
worden losgemaakt door met één hand het
schip te tillen en met de andere hand de
overslag(en) los te draaien: “overslagen los”.
Vervolgens wordt de boot zachtjes horizontaal
in het water gezet, ver van de waterrand
“tenen aan de rand …. ver weg”. Hierdoor
raken het vinnetje en de huid de wal niet.
Eénmaal in het water worden de luikjes,
deksels, stoppen etc. gesloten. We leggen de
riemen in de dollen. De riemen aan de walkant
als eerste. De overslagen aan de walzijde
worden direct dicht gedaan.

“Voor de buiken”

Waaraan en hoe tillen?
Altijd tillen vanuit de benen en met een rechte rug.

Slecht voor de rug tillen

Goed tillen

Getild mag worden aan:

de voorpunt, de achterpunt, de spanten en binten, het boord,
Wingriggers
Niet mag worden getild aan: het voetenbord, de stuurstoel, de slidings, de diagonaallatten
de overige typen riggers
Met te veel mensen tillen is beter dan met te weinig.
Wie tilt waar?

Tijdens het tillen van een
C-4+, C-4x+, C-2+ of C-2x+
nooit tussen de riggers staan

Een C1x/C2x tillen:
Beide roeiers tillen aan een tilspant

Een skiff tillen:
De roeier tilt samen
met een helper.

Een 4+ of 4x+ tillen: de roeiers staan zo ver mogelijk uit elkaar
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Kijk goed uit als je een boot uit de stelling tilt!

Commando’s tillen:
aan de boorden
uitrijden
uitschuiven

met de kiel draaien over
…. De Vliet/de werf

overpakken

tillen gelijk …. nù

op de schouders …. nù

in de handen …. nù
boven de hoofden
stuurboord/bakboord
onderdoor

voor de buiken

overslagen los

tenen aan de rand …. ver
weg

De roeiers stellen zich bij de boot op, ieder bij de plaats
zoals aangegeven onder "wie staat waar".
Boot op wieg naar het gangpad rijden
De roeiers schuiven de uitrijdbare stellingen uit door er
voorzichtig aan te trekken. Zorg ervoor dat het schip niet
over de stelling schuift!
Het schip wordt gedraaid in de aangegeven richting. Het
schip hoog houden zodat de riggers de grond niet raken. Dit
commando geven we niet in de botenloods, we lopen daar
het risico riggers van andere schepen te raken.
Eenieder pakt met één hand het dichtstbijzijnde boord en
slaat de andere arm over de boot heen en pakt zo ook het
andere boord vast.
Wherry/C-materiaal dat op de kiel ligt:
De roeiers tillen het schip op.
Glad materiaal:
De boot wordt van de stelling genomen en iedereen stapt
met het schip in het gangpad en let op huid en dollen. Nooit
over de stelling schuiven!
De roeiers gaan om en om aan het andere boord staan en
leggen de boot met het boord op hun schouders. Bij
oarsboten: om en om tegenover zijn rigger.
De boot wordt verder aan de boorden in de handen tussen
de roeiers in gedragen.
De boot wordt ondersteboven boven de hoofden getild.
Bij glad materiaal voor boordroeien dient eenieder tegenover
zijn rigger te komen. Bij scullboten om beurten aan het
andere boord. De roeiers van het genoemde boord
kruipen/lopen achtereenvolgens onder de boot door.
Iedereen pakt vervolgens het boord met twee handen vast
en laat het zakken.
De boot laten we die langzaam tot buikhoogte zakken. Alle
roeiers staan nu aan één kant van het schip dat met de kiel
omlaag wordt getild.
De roeiers maken de overslagen los door met één hand het
schip te tillen en met de andere hand de overslag(en) los te
draaien. De waterzijde van het schip wordt iets opgetild
zodat eenieder bij zijn overslag kan.
De roeiers gaan voorzichtig naar de waterrand en zetten één
voet tot aan de rand van het vlot. De tenen mogen er net
niet overheen steken. De boot wordt zachtjes door alle
roeiers gelijktijdig rechtstandig in het water gezet. We
zorgen ervoor dat de huid en het vinnetje de wal niet raken.

Boten voor de wal
Nadat een schip in het water is gelegd dient er iemand van de bemanning bij de boot
aanwezig te blijven. De boot mag nooit onbeheerd aan het vlot blijven liggen. Let op
eventuele golven van voorbij varende schepen en houd zo nodig de boot af. Laat nooit boten
voor de wal liggen: na het roeien direct het water uit!
Riemen in de dollen
Een riem wordt met de hals in de dol geschoven. De riemen aan de walkant geheel tot aan
de kraag; met de holle kant naar boven, op de walkant gelegd. De riemen aan de waterkant
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worden na het inleggen een klein stukje doorgeschoven, het resterende deel blijft rusten op
het boord van de boot.
Als er geen drukstang aan de bovenzijde van de dolpen is gemonteerd, is het mogelijk een
dol zo te draaien dat de riem er op twee manieren in kan. De riem dan zodanig in de dol
leggen dat deze tijdens de haal tegen de dolpen aan drukt. De riemen van de boegplaats zijn
vaak met 1 aangeduid; die van de plaats ervoor met 2, dan 3 enzovoort. Indien de riemen
ongenummerd zijn kunnen de bakboord, respectievelijk stuurboord riemen op iedere
roeiplaats worden gebruikt. Na het inleggen van de riemen direct aan de walzijde de
overslagen dicht maken.
Instappen
Voordat er instap commando's worden gegeven hebben de roeiers zich naast de boot
opgesteld met het gezicht naar de achtersteven. De stuurman houdt het schip in het midden
aan een rigger bij de dol vast zodat het schip stabiel ligt. Hij kiest zijn plaats zo dat hij geen
roeiers in de weg zit.
Vervolgens wordt het commando “riggers van het vlot” gegeven. De roeiers leggen de boot
zo ver van het vlot af dat er als er wordt ingestapt het schip recht blijft liggen zonder dat er
riggers op de wal steunen. De riemen aan de waterzijde worden geheel in de dollen
geschoven. Daarna volgt “instappen gelijk ….één …. twee …. drie”. Tot slot worden de
overslagen aan de waterzijde dicht gedaan: “overslagen dicht”. Daarbij worden de riemen
onder de armen gehouden om het evenwicht te bewaren. De overslagen kunnen ook vóór
het instappen gesloten worden.
Voetenborden worden veelal gesteld als de stuurman nog niet is ingestapt. Als het druk is
dient dit te gebeuren als de boot een stukje van het vlot is weggevaren.
Bij boten met stuurman stapt deze als laatste in.
“riggers van het vlot”:
• De boot van de wal af
• Rigger steunt niet op de
wal
• Riemen
aan
de
waterzijde geheel in de
dollen schuiven

“instappen gelijk …. ”
• 2 sculls in één hand/
of 1 hand aan de
oars
• bankje halverwege
• andere
hand
aan
rigger + vlot
…. één:
• voet op het opstap
plankje

…. twee:

…. drie”:

• gewicht
overbrengen
naar de boot
• andere voet op het
voetenbord

• gaan zitten,
“overslagen
dicht”:

• riemen

tussen
bovenbenen en buik
• evenwicht houden
• overslagen sluiten

Ter bescherming van de huid zijn in wherry's buikdenningen aangebracht. Alleen als daar een
noodzaak voor is (bijvoorbeeld om op het water te wisselen) mag je er voorzichtig op staan.
De buikdenningen in C-materiaal zijn ter bescherming van de huid, er mag nooit op worden
gestaan.

10.4. Afstellen van het roeimateriaal
Stellen voetenbord
Een goede afstelling van het voetenbord is van belang voor het goed kunnen uitvoeren van
de roeibeweging en om gelijk met ploeggenoten te kunnen roeien. Om de juiste plaats van
het voetenbord en in een aantal boten de hoogte van de hielsteunen (Flexheels in
oefenboten, schoenen in wedstrijdboten) te kunnen bepalen moeten de roeiers ontspannen
in de boot zitten, de benen uitgetrapt (d.w.z. gestrekt). Het voetenbord wordt dan zodanig
afgesteld dat de roeier in de goede uitzethouding zit. Dit kan betekenen dat er achter een
aanzienlijk stuk van de sliding ongebruikt blijft. Let op de volgende punten:

Rijnlandboek

r.v. rijnland

37

Materiaalbehandeling en commando’s

•

•
•

•

Uitzethouding:
o Scullen: de handen zijn in de uitzethouding
10 tot 15 cm uit elkaar, ofwel de duimen
kunnen tegen de onderste ribben komen. De
handen kunnen maar net voorbij het
lichaam, belangrijk voor het uitzetten aan
het vlot.
o Boordroeien: het eind van de hendel komt
gelijk of iets naast de zijkant van het
lichaam. De handen zijn dan symmetrisch
voor het lichaam.
o De kuiten rusten niet stevig op het
emplacement en de slidings mogen niet in
Uitzethouding
de kuiten prikken
Inzethouding:In de inzethouding moeten de onderbenen verticaal staan. De hielen
mogen iets loskomen van het voetenbord.
Niet op de stops: In de meeste boten moet niet naar de stops gekeken worden zolang je
er maar niet tegen aan rijdt. Alleen in sommige oudere wherry’s en C-vieren die nog
korte slidings hebben moet, als de roeiers lang zijn, op de achterstops worden afgesteld.
Dat betekent bij uitgetrapte benen 1-2 cm tussen de achterstop en de wieltjes van het
bankje.
Zelf afstellen: Afstellen gebeurt met de voeten
op de boorden van de boot en met de riemen
tussen
bovenbenen
en
buik.
Men
kan
gemakkelijk bij het voetenbord als er iets
opgereden wordt. Door het voetenbord bij de
spoorstok en bij de kielbalk op te tillen is het bij
veel systemen te verschuiven zonder kracht te
gebruiken.

De voeten komen niet in contact met de huid van de boot,
de handen zijn vrij, de boot blijft in balans.
Stellen op het water

Stellen dolhoogte
Staan de dollen te laag dan kun je achter maar moeizaam uitpikken, de bovenbenen zitten
de riem(en) in de weg. Staan de dollen te hoog dan kun je moeilijk stevig trekken en is het
lastig nog een vlakke haal te maken. Bij een correct afgesteld schip:
•
Zijn in de inpikhouding de handen net iets onder schouderhoogte.
•
Zijn in de uitpikhouding met de bladen onder water de handen ter hoogte van het
middenrif.
Om boten aan te passen aan ploegen met verschillende gewichten kunnen bij gladde boten
de dollen hoger of lager worden gezet middels “klikringetjes” om de dolpen. Deze alleen
boven de wal verwisselen aangezien ze niet drijven. Zorg ervoor dat ook na het verwisselen
het aantal klikringetjes aan stuurboord en bakboord gelijke aantallen boven en onder de dol
hebben, ongeacht het aantal zwarte ringetjes. Dikke zitkussentjes helpen als de dollen te
hoog staan. Verder geeft het afschrijfsysteem de gemiddelde aanbevolen ploeggewichten
van de diverse boten. De specifieke hoogteafstelling is bij zware toerboten zoals C-boten en
wherry’s niet nodig.
Overige afstelmogelijkheden
Moderne schepen en riemen zijn op veel punten af te stellen. Binnen Rijnland worden er voor
de diverse boottypen standaardafstellingen toegepast waarmee prima is te roeien. Het is
daarmee niet toegestaan zelf afstellingen aan te passen anders dan voetenborden en de
dolhoogte door klikringen. De Commissaris Materiaal wijst personen aan die boten mogen
afstellen. Voor meer informatie zie de “Brochure Botenafstelling” met ondermeer de
standaardafstellingen. Deze is op de website te vinden in het ledengedeelte.

10.5. Naar binnen brengen van boten en riemen
Uitstappen
Het uitstappen geschiedt op dezelfde wijze als het instappen, alleen in omgekeerde volgorde.
Alvorens uit te stappen worden de overslagen van de dollen aan de waterzijde geopend.
Commando: “uitstappen gelijk …. één …. twee …. drie”
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uitstappen gelijk ….

één ….
twee ….
drie

Waarschuwingscommando.
De roeiers houden met één hand hun riem(en) vast, met de
andere de rigger aan de walzijde en het vlot. Is daar geen
rigger, dat het boord aan de walzijde. De voeten zijn los van de
voetenplank. De voet aan de waterzijde wordt op het
opstapplankje geplaatst.
De roeier buigt voorover en komt omhoog. Gaat met de voet
aan de waterzijde op het opstapplankje staan.
De voet aan de walkant wordt op de wal gezet, “voorbij” de
rigger.
Het gewicht van de roeier wordt overgebracht naar de voet op
de wal, het andere been wordt bijgetrokken.

Wanneer je moeite hebt met uitstappen, plaats dan
de uiteinden van de handles van de riemen tegen
elkaar. Je kunt deze nu met één hand vastpakken en
je aan beide riemen optrekken.

Uitstappen met “optrekken aan de riemen”

Uit het water halen
Het uit het water halen geschiedt in omgekeerde volgorde van het uitbrengen.
Bij wherry's, en gestuurd C-materiaal: Na "aan de boorden" het afduwen van het
achterschip, zodat de boot met een flinke hoek ten opzichte van de wal ligt volgt
"schuiven..... nù". De boot wordt over de rol de wal op getrokken. De overslagen worden
dicht gedaan. Ook nu: de boot recht houden zodat de huid vrij van het vlot en vlotrand blijft.
Vervolgens kan de boot opgetild en weggedragen worden of op een kar geplaatst worden.
Draaien geschiedt altijd “voor de buiken”
Bij de overige boottypen gebruiken we de volgende commando’s: “aan de boorden” waarop
de roeiers bij hun roeiersplaats gaan staan; “in de spanten/handen aan de boot”, gevolgd
door “tillen gelijk …. nù.
Vervolgens moet het schip gedraaid worden. Als de bemanning onvoldoende kracht heeft dit
“boven de hoofden” te doen geschiedt het “voor de buiken”. Bij “Boven de hoofden”
gebruiken we het “samengestelde commando “boven de hoofden, stuurboord/bakboord
onderdoor..... nù”. Hierna bevinden de roeiers zich om beurten aan het andere boord.
in de spanten /
handen aan de boot

boven de hoofden,
stuurboord
onderdoor..... nù

De roeiers pakken met één hand ieder het midden van een
hoofdspant, een dwarsstang of wingrigger en houden de andere
hand op het dichtstbijzijnde boord of rigger. Zijn er geen
handige til mogelijkheden dan pakken we met elke hand een
boord vast.
Met een zwaai wordt de boot van voor de buiken hoog boven de
hoofden gebracht. De roeiers aan het genoemde boord lopen
onder de boot door en draaien een halve slag. Allen pakken de
boot vast aan de boorden, het schip zakt tussen hen in.

Schoonmaken
Voordat het schip de loods in gaat wordt het eerst van binnen en van buiten schoon en droog
gemaakt, eventueel liggend op een kar, anders op singelschragen. Hierbij oppassen dat de
huid vrij van de metalen delen van de schraag blijft, de eventuele vin de schraag niet raakt!
Bedenk dat vinnetjes zeer kwetsbaar zijn omdat geringe verbuigingen al koersafwijkingen tot
gevolg hebben.
Slidings worden met de daarvoor bestemde doekjes gereinigd van zand en slijpsel. Het
voorkomt nodeloze slijtage aan slidings en wieltjes. Bovendien rijden de bankjes dan beter.
Luikjes, deksels, stoppen worden ter ontluchting open gezet, overslagen gesloten. Is het
schip vies dan wordt het schoon gespoten. Eventueel aanwezig water laten we uit het vooren achterschip lopen. Zo kan er bovendien geen water op/in lager gelegen schepen in de
loods gaan lekken. Bij wherry’s en C-materiaal die niet worden omgedraaid is het handig de
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voorsteven iets op te tillen zodat het water zich op één bereikbare plaats verzameld en
verwijderd kan worden. Gooi de droogdoeken niet op de grond, dan komt er zand in. Hang
ze na gebruik op in de loods op de waslijnen.
In de loods leggen
Als het schip gedraaid moet worden doen we dat buiten.
Let er bij het in de loods weer op de stellingen leggen op dat de riggers vrij hangen.
Streepjes op de boorden geven veelal de plaats aan waar de boten op de stellingen moeten
liggen.
naar zee
naar land

De boot wordt in de richting van de loodsdeuren verplaatst
De boot wordt in de richting van de sociëteit verplaatst

De boot zo ver mogelijk weer in zijn plaats rollen, opdat het gangpad vrij blijft. Zorg ervoor
dat het schip weer op dezelfde plek teruggelegd wordt als waar het lag. Losse toebehoren en
riemen worden op de daarvoor bestemde plaatsen opgeborgen.
Resumerend:
• Gebruik een schip dat bij het gemiddelde gewicht van je bemanning past
• Eerst de riemen, roer en losse toebehoren naar buiten brengen, daarna pas de boot
• In de boot is slechts één kapitein, die de beschreven commando's duidelijk geeft.
• Schepen zo kort mogelijk en zeker niet onbeheerd voor de wal laten liggen
• Bij voorkeur boten tillen in plaats van te rijden
• De achtersteven als eerste te water laten bij wherry’s en C-materiaal
• Karren na gebruik weer op hun plaats in de loods of buiten uit de weg rollen
• De holle kant van de bladen naar boven gekeerd houden als ze op de walkant liggen
• Een goede afstelling van het voetenbord roeit beter (gelijk)
• Boten buiten van binnen en buiten afdrogen, slidings schoonmaken
• Luiken openen bij houten schepen of bij water in de luchtkasten
• Vuile schepen spuiten we schoon voordat we gaan afdrogen
• Bij de streepjes de boten weer in de stelling leggen
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11.

Sturen

11.1. De stuurman/vrouw
Het besturen van de boot gaat bij boten met stuurman anders dan bij boten zonder. Bij
boten met stuurman/vrouw draagt deze als schipper zorg voor:
•
De veiligheid van roeiers, het schip en van mede watergebruikers. De stuurman
observeert daartoe continu van wat er rond het schip gebeurt of gaat gebeuren
•
De koers van en het manoeuvreren met het schip
•
Het geven van duidelijke commando’s aan de roeiers die deze blindelings opvolgen
•
Het in voorkomende gevallen assisteren van de coach. De stuurman moet begrijpen
welke oefeningen een coach opdraagt en hem/haar daarbij ondersteunen.
Stuurlieden moeten dus niet alleen
goed kunnen sturen, zij moeten ook
over een goed gezichtsvermogen
beschikken, de commando’s kennen,
en overwicht over de ploeg hebben.
Ze
moeten
wind-,
weers- en
wateromstandigheden
kunnen
inschatten, de relevante bepalingen
uit het Binnenvaartpolitiereglement
kennen, en de bepalingen met
betrekking tot het te bevaren water.

Head of the River op de Amstel. Tijdrace.
Veel bochten, veel andere ploegen
Inhalen of ingehaald worden

Bij boten zonder stuurman/vrouw geeft de boegroeier de commando’s en is verantwoordelijk
voor koers en veiligheid. Is het schip gestuurd dan wordt het roer door een voet van de
boegroeier bediend. Is het schip “ongestuurd” – er is geen roer – dan wordt er met de
riemen gestuurd. De boeg neemt daarmee de rol van de stuurman over.

11.2. Stuurtechniek
Een boot dient een rechte koers te varen. Allerlei invloeden zijn er de oorzaak van dat een
boot van de rechte koers afwijkt (wind, stroom, ongelijk trekken aan stuurboord en
bakboord, gebreken aan de boot). Wanneer een boot van de rechte koers afwijkt of bij
bochten in het vaarwater dient er gestuurd te worden.
Wanneer er gestuurd wordt komt het roer onder een hoek op de lengteas van de boot te
staan. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de vaarrichting van de boot verandert, maar heeft
ook een remmend effect op de snelheid én een storende invloed op de balans. Beide laatste
effecten worden groter naarmate de uitslag van het roer groter is. Het is dus zaak tijdig te
reageren als de boot van de koers af gaat wijken en rustig te corrigeren op het moment
waarop dit merkbaar wordt. De oorspronkelijke koers kan dan met een zeer kleine
roeruitslag hernomen worden. De boot draait na een stuurmanoeuvre nog iets door in de
stuurrichting, zodat het trekken aan het stuurtouw tijdig beëindigd moet worden. Vooral in
wedstrijden moet de stuurman hierop zeer attent zijn. Als hij laat reageert gaat hij
zigzaggend over de baan met veel remmende roeruitslag en een verlengde baan.
Wanneer sturen
Om het roer te kunnen gebruiken heeft een boot snelheid nodig; bij weinig vaart zal de boot
dus ook minder sturen dan bij een hogere snelheid. De boot stuurt het best bij een kleine
roeruitslag. Kleine koerscorrecties dienen alleen tijdens de recover plaats te vinden. De
werking van het roer is dan het grootst (de snelheid is dan maximaal) en de roeiers worden
in hun haal het minst gestoord. Moet er een grotere koerscorrectie gemaakt worden, trek
dan met een niet te grote en constante kracht aan één der stuurtouwtjes. Een roeruitslag
van meer dan 30° geeft nauwelijks meer sturend effect en remt het schip slechts af. Hoe
langzamer het schip vaart, hoe meer men de roeiers bij het sturen moet inschakelen.
Altijd sturen?
Wanneer de noodzakelijke koerswijziging zo groot is, dat die niet alleen door de werking van
het roer tot stand gebracht kan worden of niet snel genoeg tot stand gebracht kan komen,
dient de stuurman de roeiers mee te laten sturen door één der boorden harder te laten
trekken: “bakboord best/stuurboord sterk”. Bij nog grotere koerswijzigingen laat de
stuurman lopen, met daarna "houden" aan één boord, eventueel gevolgd door "rondmaken"
over dat boord.
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Koers kiezen en houden
Om op grotere watervlakten
zoals meren geen onnodige
omwegen te maken richt de
stuurman/-vrouw zich op een
vast punt op het land.
Daardoor kan de koers van
het schip constant in het oog
gehouden worden.
Vliethead. Optimale koersen?

De stuurtouwtjes
Om goed te kunnen sturen dienen de stuurtouwen strak gespannen te zijn en te blijven. Ze
worden op een zodanige plaats vastgehouden dat de stuurman er voldoende macht over
heeft en zonder overbodige bewegingen te maken het roer kan bedienen. Nooit mogen de
stuurtouwen door het water slepen. Let op gekruiste stuurtouwen. Stuurtouwtjes niet om het
lichaam leiden maar onder het zitvlak doorhalen i.v.m. de veiligheid bij eventueel omslaan.
Wanneer er "gestreken" wordt, moet de stuurman de touwen strak houden, omdat het roer
anders dwars op de vaarrichting komt te staan en remt. Bovendien komt de bevestiging van
het roer onder zware druk te staan met grote kans op schade.
Het zitten
Een stuurman moet stilzitten zodat de balans van de boot niet wordt verstoord.
Het sturen van ongestuurde boten
In ongestuurde boten moet(en) de roeier(s) zelf sturen. De
beste manier om te sturen is door een langere haal te
maken met een van beide riemen. Dit kan door bij de inzet
één schouder meer naar voren te duwen. De boot reageert
hier snel en direct op. In tweepersoonsboten zonder roer
geldt dit uiteraard ook; op commando maken beide roeiers
een verre inzet. Het commando is hetzelfde als bij de
gestuurde boten.
Sturen in een C-1, 1x of 2x

Resumerend:
• Tijdig en zo weinig mogelijk sturen. Slechts voor beperkte koerswijzigingen
• Grotere koerswijzigingen door "best" te geven, te "houden" of "rond" te maken
• Een roer doet alleen iets als we vaart hebben
• Bij strijken roer recht houden met de stuurtouwtjes strak
• Stil zitten!

11.3. Roeicommando’s
slagklaar maken ….
slagklaar …. af

laat …. lopen

bedankt

42

Wegroeien.
De inpikhouding aannemen, dus geheel oprijden, de bladen
plat op het water. Bij "slagklaar" de bladen verticaal draaien,
in het water laten drijven. Bij "af" de roeibeweging gaan
maken.
Ophouden met roeien.
•
"laat" bij de inpik.
•
"lopen" bij de uitpik van dezelfde haal.
De haal wordt afgemaakt, het blad horizontaal gedraaid en
het handvat naar beneden gedrukt. De roeiers strekken de
armen en benen en houden zo de boot in balans. Het blad
blijft daarmee vrij van het water
De roeiers blijven ontspannen zitten, de armen gestrekt, het
blad wordt plat op het water gelegd.
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houden bakboord …. nù

stoppen!

strijken gelijk …. nù

Draaien van de boot naar bakboord.
Bij dit commando, veelal voorafgegaan door het commando
"laat lopen", worden de bladen aan het genoemde boord of
beide boorden half opgedraaid en met de bolle kant in het
water gedrukt. De bladen worden geleidelijk verder
opgedraaid tot verticale stand naarmate de boot vaart
verliest. Overhellen naar het boord waaraan gehouden
wordt. Grote druk op de bolle zijde is slecht voor dollen en
riemen.
Boot stilleggen.
De bladen geheel verticaal onder water houden waardoor
een maximale weerstand tegen het blad ontstaat. Het
commando wordt toegepast in noodsituaties bijvoorbeeld
om een aanvaring te voorkomen. Bij het varen met grote
snelheid wordt het commando voorafgegaan door het
commando "houden beide boorden..... nù".
Achteruit varen.
Het (de) blad(en) met de bolle zijde naar de achtersteven
draaien. Bij "nù" tegen het (de) handvat(ten) gaan duwen
(in plaats van er aan te trekken) waardoor de boot achteruit
gaat varen.
Wat ook kan met big blades is:
•
Bladen in de normale verticale stand met de handen vlak
voor het lichaam
•
De roeiers maken korte haaltjes achteruit, dus duwend
•
In principe gebeurt dit zonder oprijden en enigszins
voorzichtig.

bakboord best/
stuurboord sterk
en gelijk
spoelhaal …. nù
lichte haal …. nù
strong paddle …. nù
(sterke haal)
harde haal …. nù
opgelet, 3e stop, na …. nù

go

Tijdens het bewegen van de bladen boven water deze een
beetje in de strijkrichting opgedraaid houden. Daarmee
"happen" ze geen water, blijven ze boven water.
Roer recht en stuurtouwen bij strijken strak houden.
Bocht maken.
Harder trekken aan het genoemde boord, met het andere
boord op normale kracht doorroeien of iets inhouden
Weer rechtuit varen.
Er wordt aan beide boorden weer even hard getrokken..
Roeien zonder kracht te zetten
Roeien met kracht zetten
Roeien met veel kracht, maar niet maximaal
Roeien met maximale kracht
De roeiers stoppen de roeibeweging na het inbuigen: armen
en benen zijn gestrekt (voor meer informatie zie KNRB
opleiding “Handen aan de Boot”).
Op dit commando gaan de roeiers weer door met bewegen.

11.4. Uitzetten van een boot
1.

Houd beide riemen in de waterhand en geef met de walhand een stevige duw tegen het vlot.
Bij gestuurde boten helpt de stuurman bij het uitzetten.
2. Na het uitzetten is de boot nog niet ver genoeg van de wal om te kunnen roeien, er zijn twee
methoden om dit te bereiken:
•
Trek de riem aan de vlotzijde in, zet de bladtip tegen het vlot en duw de riem weer naar
buiten waardoor de boot verder uitgezet wordt.
•
Trek de riem aan de vlotzijde langs je lichaam (slippen) en zet de bolle kant van het blad
tegen de rand van het vlot. Door de riem weer loodrecht op de boot te trekken kan je de
boot verder uitzetten. (Je kunt vanuit de uitgangssituatie ook “opzij roeien”, het
zogenaamde “krabben”.)
3. Bij beide methodes dien je goed “veilig boord” te houden. Als de boot voorzien is van riggers
met duwstangen, dan kan de riem vaak niet volledig langszij getrokken worden en ben je dus
aangewezen op de methode van het intrekken van de vlotriem.
Veilig boord: Je maakt een veilig boord met een riem door deze met het handvat op je bovenbeen
te drukken en er licht op te steunen, het blad moet hierbij plat op het water blijven liggen
(drijfvermogen). Dit kan ook bij boordroeien als de roeiers samenwerken.
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Veilig boord maken bij het uitzetten

Uitzetten gelijk
…. nù

Alle roeiers pakken met één hand de walkant beet
Eenieder duwt gelijk en met kracht met één hand de boot van
het vlot af.

Alvorens weg te roeien gaat de stuurman na of alle roeiers gereed zijn om te gaan roeien: “Boeg
klaar …. twee klaar …. etc.”.

11.5. Aanleggen
Om goed aan te leggen roeit men het liefst met lichte haal naar de wal of de aanlegplaats onder
een hoek van ± 30°, met de punt van de boot gericht op die plaats waar men het schip wenst aan
te leggen. Bij kleinere boten is de hoek wat groter: die draaien gemakkelijker. Kom altijd zo aan
dat de boot het vlot niet raakt.
Laat minimaal 20 meter uit de kant lopen, zodat je ruim de tijd hebt. Bereid de ploeg voor:
“Riemen aan stuurboord hoog, Klaar om te houden bakboord”. Een enkele meter uit de kant geef
je het commando “Houden”. Daarbij hellen de roeiers over naar de waterkant zodat de riemen vrij
van het vlot blijven. De boot mindert door het houden vaart en draait van het vlot af. Corrigeren
Kies de hoek van aanvaren en richt de
voorpunt op de plaats waar je wilt aanleggen

Steun bij het overhellen niet teveel op deze
riemen, anders gaat de boot niet rechtdoor

Het is heel belangrijk om
mee te kijken naar de voorpunt
om te zien waar en hoeveel
je moet houden

Kies de aanlegplek liefst dichtbij de
plaats waar de boot uit het water gaat

kan in C-materiaal en wherry’s met het roer (het is groot en heeft ook bij een geringe snelheid
nog effect). Gaat het draaien te snel, dan stuur je naar het vlot. Als je te weinig draait stuur je
van de wal af. Corrigeren kan ook door bij het houden het blad meer of minder verticaal te
draaien en meer of minder over te hellen naar de waterkant. Bij een perfecte aankomst lig je 10
cm uit het vlot evenwijdig stil. Als je niet goed uit komt modder dan niet door, maar stop tijdig
(houden beide boorden) en begin opnieuw.
Aankomen met wind
Observeer alvorens aan te gaan leggen goed waar de wind vandaan komt en hoe sterk die is.
Wind heeft weinig invloed op de keuze van de hoek van aankomst.
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Bij wind mee: vaar langzaam en laat vroeg lopen. Bij een harde wind mee leggen we niet aan: je
vaart vermindert nauwelijks als je laat lopen, je boot gaat bij het houden niet stilliggen. We kiezen
bij veel wind voor het tegen de wind aanleggen.
Bij tegenwind: hou de vaart er goed in, laat pas zo laat mogelijk lopen. Bereid je ploeg goed voor
omdat alle akties nu sneller na elkaar moeten geschieden.
Bij dwarswind: je boot kan “verleieren” (dwars wegdrijven) als je langzaam vaart. Vaart houden
maakt het aanleggen dus gemakkelijker. Bij aankomen aan de lage wal zorg je dat je wat verder
van het vlot wegblijft. De wind helpt het laatste stukje. Bij aankomen aan de hoge wal moet je
proberen dicht bij het vlot te blijven tijdens het houden.
Opmerkingen bij het aanleggen
•
Kies je hoek van 30° op een beperkte afstand van het vlot. Je hoeft dan maar enkele halen te
varen en verleiert daarmee bij wind weinig.
•
Bij te vroeg houden haal je het vlot niet (teveel steunen op het veilige boord met de riemen
aan één kant hoog is ook houden!).
•
De riemen aan de walzijde mogen het vlot niet raken of er over heen schuren want dan slijten
ze snel. Kunststof riemen liggen met de holle kant boven op het vlot.
•
Aankomen kan ook strijkend, dit gaat op exact dezelfde wijze. Bij gestuurde boten het roer
recht houden en de stuurtouwtjes strak.
Resumerend
• De uitgangspositie, de koers en snelheid om aan te gaan leggen bewust kiezen
• De ploeg goed voorbereiden op wat gaat komen: dat geeft rust en controle
• De stuurman kijkt naar de voorpunt van z’n boot en bepaalt zo het moment van
houden, hoe veel er gehouden en overgeheld wordt
• Kom je verkeerd uit: niet doormodderen maar opnieuw proberen
• De boot raakt de wal niet
• De riemen blijven vrij van de wal totdat we stilliggen. Dan leggen we ze pas neer

11.6. Rondmaken, van koers veranderen
Wendingen vanuit stilstand
over stuurboord rond ….
nù

stuurboord
…. nù

halen/strijken

Alle roeiers gaan in de finish houding zitten. Op het
uitvoeringscommando "nù" begint stuurboord een strijkhaal
te maken (eventueel met wat oprijden). Bakboord beweegt
(rijdt) mee (bij scullen: de bakboordriemen bewegen mee)
en begint op het moment dat de strijkhaal is afgelopen een
gewone haal te maken. De bladen aan stuurboord en
bakboord zijn dus beurtelings in het water. De niet actieve
bladen bewegen zich vlak boven, of rusten net op het water
om de stabiliteit van de boot te vergroten.
Het genoemde boord gaat op het uitvoeringscommando "nù"
roeien of strijken met korte haaltjes, zonder op te rijden. De
bladen van het andere boord worden plat op het water
gehouden (in haal/strijk stand).

Als we op de plaats willen draaien (bijvoorbeeld om te keren) gaan we “rondmaken”.
Wanneer er slechts een beperkte manoeuvreerruimte is moet men gelijktijdig "halen" en
"strijken", zonder op te rijden. Dit is echter een langdurige operatie, waarvoor vaak niet
voldoende tijd is , hetzij door wind, stroom of scheepvaart. Deze wijze van "rondmaken" is
voor de boot minder goed.
Als er wind is dient de stuurman/-vrouw een zodanige draairichting te kiezen dat de
voorsteven van het schip "door de wind" gaat. Hierdoor komt het schip niet aan "lager wal"
terecht, aangezien het "halen" met meer kracht geschiedt dan het "strijken" ("lager wal" is
de oever waar de wind naar toe waait).
Koerswijzigingen tijdens het roeien
stuurboord sterk/bakboord
best ….nù

…. en gelijk

Rijnlandboek

Aan het genoemde boord wordt harder getrokken dan
daarvoor of ze maken een verre inzet, aan het andere boord
wordt minder getrokken. Ook bij strijken kan sterk/best
geroeid worden.
Aan
beide
boorden
wordt
weer
even
hard
getrokken/gestreken.
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11.7. Wind en scheepvaart
Varen op kanalen
Houd de stuurboord wal. Het BPR geeft aan dat anderen dan voldoende ruimte moeten
geven. Als alle vaartuigen aan stuurboord varen hebben ze weinig last van elkaar, is er geen
risico elkaar aan te varen. Houd rekening met vissers langs de kant, mits de scheepvaart dit
toelaat.
Varen op breed water met betonning
Blijf op een breed vaarwater met betonning net buiten de tonnenlijn varen aan
stuurboordzijde, dan kan de beroepsvaart je eenvoudig passeren. Als je aan bakboord wilt
varen (bijvoorbeeld om een haven in te varen) blijf dan geheel aan de bakboord wal en wijk
bij tegenliggers uit naar bakboord.
Welke koers?
De koers die wordt gevaren moet duidelijk, dus voorspelbaar zijn. Dat voorkomt
verrassingen voor anderen. Plotselinge koerswijzigingen en een zig-zag koers vergroten de
risico’s.
Zichtbaarheid
Zorg voor de zichtbaarheid van een roeiboot. Met name bij schepen zonder stuurman is
dit belangrijk opdat anderen je tijdig zien. Voor skiffeurs en de boegroeiers in tweeën is fel
gekleurde kleding de oplossing.
Wat gebeurt er achter je?
Roeiers waarschuwen de stuurman voor oplopers, maar de stuurman kijkt zelf ook
regelmatig achterom.
In boten zonder stuurman kijkt de boeg geregeld om.
Wind
Waait het hard en staan er hoge golven, stuur dan zo veel mogelijk of loodrecht of schuin op
de golven, zodat er zo min mogelijk water naar binnen komt. Zoek op groot water zo veel
mogelijk de hoge wal op.
Als je wilt stilliggen terwijl het hard waait, probeer dan uit de wind te gaan liggen. Is dit niet
mogelijk, dan kun je het beste met de boeg recht in de wind gaan liggen en de roeiers met
zachte halen (“klapjes”) de boot op de plaats laten houden.
Op rechte stukken heeft dwarswind veel invloed. door de continue zijwaartse druk. Er moet
schuin tegen de wind in gestuurd worden om rechtuit over het water te gaan. Hoe minder
voorwaartse snelheid, hoe sterker dit effect. Let vooral op bij bruggen en dukdalven, en bij
het aanleggen. Hou bij langzaam varen en stil gaan liggen voldoende ruimte om niet in de
kant te worden gezet. Zorg ervoor bij harde wind nooit aan de lager wal te geraken. Hier
wegkomen is veelal zeer moeilijk, de kans op schade is groot. Neem derhalve zeer tijdig
maatregelen. Schat bij veel wind alvorens te vertrekken de capaciteiten van de bemanning
in.
De sterkte en richting van de wind, de kracht van de roeier(s) en de ervaring van de
stuurman/vrouw spelen allemaal mee, maar dat maakt sturen juist interessant!
Inhalen en ingehaald worden
Er bestaat geen “recht op inhalen”: je mag alleen inhalen als dat veilig mogelijk is. Een
schip dat wordt ingehaald is verplicht om mee te werken aan de inhaalmanoeuvre.
Het moet indien nodig ruimte geven en snelheid minderen.
Een roeiboot wordt aan bakboordzijde ingehaald. Een groot schip vaart in de vaargeul en
wordt meestal aan stuurboord gepasseerd.
Als je zelf gaat inhalen en het schip voor je laat veel ruimte aan stuurboord, is het vaak
veiliger om aan stuurboord voorbij te lopen, zodat je niet over de as van het vaarwater heen
hoeft. Volgens de reglementen is dit gewoon toegestaan en ook nu moet het schip dat wordt
ingehaald meewerken.
Hoe sneller een schip is gepasseerd, hoe veiliger dit is. Blijf niet naast of vlak voor een ander
schip varen.
Vaar alleen met roeiboten naast elkaar als er geen andere schepen in de buurt zijn.
Loopt een schip op je in, schat dan in waar het inhalen plaats gaat hebben. Is het vaarwater
daar smal, is er voor je boot weinig ruimte, zorg dan door het aanpassen van je snelheid dat
het passeren op een meer geschikte plek plaats gaat vinden, zodat het passeren veilig kan
gaan geschieden. Zorg dat je zichtbaar blijft voor de inhalende schipper en dat hij begrijpt
wat je aan het doen bent. Geef voldoende ruimte.
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Passeren van (vracht)schepen
Vrachtschepen hebben veel ruimte nodig om te manoeuvreren. In bochten zwaaien ze uit;
lege schepen vangen veel wind, zodat de schipper dit soms moet corrigeren door “op te
sturen”. Daardoor vaart een vrachtschip soms scheef in het vaarwater. Ook bij 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, bruggen of de aanloop
naar sluizen. Geef de beroepsvaart de ruimte.
Wordt men gepasseerd door schepen die
een hoge "boeggolf" of "hekgolf" trekken
zodat men er niet doorheen kan varen
zonder veel water binnen te krijgen, dan
moet men "laten lopen".

Boeggolf

Zuiging

Hekgolf

Kielzog

Passeren groot schip met veel golven

Vervolgens de boot bijdraaien evenwijdig aan de golf, de bladen plat op het water houden,
het boord waar de golf tegenaan komt optillen (commando: bakboord/stuurboord hoog). De
golf slaat dan niet naar binnen.
Wanneer de golven kleiner zijn, kan men die het beste nemen door er met de voorsteven
loodrecht in te sturen. Het commando “Hoog scheren” wordt dan gegeven zodat de riemen
het water niet raken.
bakboord/stuurboord hoog

hoog scheren

De riemen liggen plat op het water voor de stabiliteit van
het schip. De hendels van het genoemde boord worden
omhoog getrokken zodat dat boord omhoogkomt.
De riemen tijdens het oprijden hoger dan normaal boven het
water laten gaan.

Speciale aandacht verdient de door grote schepen veroorzaakte "zuiging" naast het schip. Dit
is de stroming die tijdens de passage van met name vrachtschepen optreedt. Het waterpeil
daalt dan tijdelijk. Vervolgens stort de hekgolf zich als een vloedgolf met kracht op de
oevers. De zuiging zorgt ervoor dat men eerst naar het (vracht) schip toe wordt gezogen. De
hekgolf heeft het tegenovergestelde effect: het zet de roeiboot richting oever.
Houdt dus voorbij varende schepen op ruime afstand, maar nader de wal ook niet te veel.
Boten die aan steiger of vlot liggen, moeten worden afgehouden om schade te voorkomen.
In een kanaal waar de oever de golven terugkaatst en bij het passeren van schepen ontstaat
kruisdeining".
Het varen achter een groot schip is riskant. Het "kielzog", de stroming veroorzaakt door de
schroef en roer, kan de roeiboot grijpen en tijdelijk onbestuurbaar maken!
Dode hoek
Met name ongeladen, hoog op het waterliggende vrachtschepen, hebben een zogenaamde
"dode hoek" voor de boeg van het schip in de koerslijn. Deze kan tot wel 350 meter lengte
en 50 meter breedte bedragen. De schipper kan jou, als je daar vaart, niet zien. Het in de

"dode hoek" voor de schipper

dode hoek blijven varen is daarom gevaarlijk. Als je de schipper kunt zien kan hij jou
ook zien.
Aandachtssein
Schippers kunnen bij dreigend gevaar met de luchthoorn een “aandachtssein” geven. Dat is
een lange stoot van ongeveer 4 seconden. Zo’n signaal kan ook voor jouw roeiboot bestemd
zijn. Reageer dan alert en geef andere vaarweggebruikers de ruimte. Beter nog: probeer
aandachtsseinen te voorkomen.
Oversteken breed vaarwater
Wanneer je met een roeiboot een breed vaarwater met beroepsvaart moet oversteken, wees
dan extra voorzichtig. Je roeiboot kan namelijk in een gevaarlijke situatie terecht komen, als
je niet in één keer de overkant kan halen vanwege kruisend verkeer. Wanneer een roeiboot
tussen twee elkaar tegemoetkomende vrachtschepen in komt, krijg je te maken met golven
aan beide zijden. Het is dan erg moeilijk om tijdig evenwijdig aan al die golven te gaan
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liggen. Steek daarom altijd haaks over, met de sterkste roeiers aan de riemen en wacht
net zolang met oversteken tot de vaarweg aan beide zijden vrij is.
Onoverzichtelijke situaties
•
Zorg bij het doorvaren van een vernauwing (brug of zijsloot) altijd, dat je er
recht voor komt (open varen). In een smal burggat valt weinig meer te sturen, zeker
als je ook nog moet laten slippen.
•
Verminder bij onoverzichtelijke situaties snelheid en vraag, of de boeg mee uitkijkt.
Houd er hierbij rekening mee dat een boot die geen vaart meer heeft ook niet meer
reageert op het roer.
•
Zorg dat bij een bocht de snelheid zo laag is dat je tijdig voor een obstakel kunt stoppen.
Obstakel bv brug
maar
zo .....
niet
zo!

of zo

niet zo
maar zo

SB sterk
SB rond
Houden SB

Laat
lopen

Voorbeelden onoverzichtelijke situaties

pas op de riemen

riemen intrekken …. nù

klaar
om
te
slippen
(eventueel aangevuld met
het aantal halen: “over
drie halen”)
slippen beide boorden

riemen …. uit

Gevaar situatie voor de riemen.
De roeiers kijken naar hun bladen en bepalen of het nodig is
de riemen in te trekken of niet. Bijvoorbeeld bij wrakhout of
iets rakelings wordt gepasseerd.
Passeren nauwe doorgang.
De roeiers trekken hun riem(en) door de dol naar binnen
toe, loodrecht op de boot (de boot wordt hierbij wel iets
instabieler).
Waarschuwing dat er een smalle doorvaart in aantocht is, of
dat er aan een hoge wal gaat worden aangelegd.

De roeiers maken de haal af en laten de riem(en) langszij
komen waarbij het blad, indien mogelijk, vrij van het water
wordt gehouden. De boot wordt instabieler.
Het commando “slippen” wordt veelal voorafgegaan door het
commando “laat lopen”.
Riemen weer in de dol(len) schuiven.

Resumerend:
• Roeiers varen altijd aan stuurboordwal en zorgen voor een goede zichtbaarheid
• De koers is “voorspelbaar”: je geeft hem duidelijk aan en houdt hem vast
• Hoe meer wind, hoe gevaarlijker de lage wal. Daar dus wegblijven!
• Schat bij veel wind voor vertrek de capaciteiten van je bemanning in
• Bij het passeren van schepen met kleinere golven er recht in sturen. Bij hoge golven
"laten lopen" en er evenwijdig aan gaan liggen. Niet te dicht bij schip én wal komen
• Vermijd in de "dode hoek" van een leeg vrachtschip te varen
• Bij vernauwingen “varen we die open” en passen we onze snelheid aan.
• Inhalen doe je alleen als er ruimte is en er geen risico’s zijn.
• Word je ingehaald dan werk je actief mee aan het veilig gepasseerd worden
• Bij een aandachtssein reageer je alert en voorkomen je herhaling
• Een breed vaarwater met veel beroepsvaart steek je in één keer haaks over als het
even rustig is
• Een stuurman anticipeert op wat er gaat en kan gaan gebeuren zorgt zo voor rust en
controle, ook bij moeilijke omstandigheden
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De roeicyclus
De essentie van roeien is tijdens de roeihaal de boot te versnellen en tijdens de recouver
tussen de halen door de boot zo min mogelijk te remmen. Belangrijk bij het leren roeien is
het leren voelen dat tijdens de haal de boot inderdaad een versnelling krijgt.
Natuurlijk roeien
De techniek die in de figuren op het volgende blad gepresenteerd wordt is een logische,
natuurlijke beweging. Er is geen plaats voor abrupte bewegingen die de boot doen schokken
of afremmen. Lichaamsbeweging, handelvoering en rijden moeten in overeenstemming zijn
met de snelheid van de boot. Het roeien ziet er dan makkelijk en vanzelfsprekend uit.
Bij gewoon doorroeien duurt het wegzetten van de handen, het inbuigen en het rijden
samen (figuren 10 t/m 19) tweemaal zo lang als de haal (figuren 1 t/m 9).
In het begin van de haal zet de roeier zijn blad vast in het water, tegelijkertijd met beide
benen tegen het voetenbord duwend. Het bovenlichaam en de armen geven alleen
weestand: je hangt aan de riem terwijl de benen uitgetrapt worden. Tegen het einde van de
beentrap zwaait de romp naar achteren, gevolgd door het snel buigen van de armen. De
benen, romp en armen werken in een logische en natuurlijke volgorde samen, elkaar
gedeeltelijk overlappend. Hierdoor wordt een constante druk op het blad geleverd.
Als roeiers het idee van “hangen” door hebben, zal het niet nodig zijn te vertellen wanneer
de rug te “openen”of de armen te buigen. Hangen aan de riem dicteert een natuurlijke
bewegingsvolgorde.
Een ander uitgangspunt is dat alle bewegingen afhankelijk zijn van elkaar en in harmonie zijn
met de snelheid van de boot. Op die manier lijkt de hele haalcyclus – ongeacht het tempo –
eenvoudig, vloeiend en gemakkelijk. De vloeiende haal maakt foute bewegingen, - abrupte
versnellingen, rukken – duidelijker zichtbaar.
De juiste greep
Bij scullen roeien we links voor rechts en links over rechts, met de duimen ontspannen aan
het uiteinde van de hendel, met een beetje doldruk naar buiten. De overige vingers zijn om
de riemen gekromd. De handpalm is los van de riem en de pols blijft nagenoeg vlak, zowel
tijdens de haal als tijdens de recouver.
Het draaien bij in- en uitpik gebeurt door de vingers, waardoor de hendel draait in de
vingers. De pols blijft vlak. Als volgt:

Bij boordroeien zijn de handen ongeveer twee handbreedtes uit elkaar op de riem gezet met
de pink van de buitenhand (hand het verst van het blad) aan of om het einde van de hendel.
De vingers zijn losjes om de hendel gekromd, met de duimen onder de hendel. Beide polsen
zijn vlak, met de handpalmen los van de hendel. De riem wordt slechts gedragen door de
vingers.
Bij de uitpik drukken de vingers van de buitenhand de hendel naar beneden. De riem wordt
gedraaid door druk van de binnenhand. Het is belangrijk dat de buitenpols hierbij vlak blijft
terwijl de riem in de vingers draait. Het terug draaien gebeurt alleen door de vingers van de
binnenhand waarbij de vingers van de buitenhand om de riem gekromd blijven.
Meer informatie
Meer informatie over de roeitechniek is op veel plaatsen te vinden. Te noemen vallen het
door RIC gepubliceerde document “Basis roei instructie” van Jeanne Stockman, de KNRB
cursus “Handen aan de Boot” en de in de literatuurlijst genoemde DvD’s.
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Na het wegzetten en inbuigen
pas gaan rijden

14

15

Uitroeien met vol blad
met druk op het blad

8

Achter de handen aan,
die bewegen in een horizontaal vlak

De armen werken nu ook mee.
Bladdruk constant

7

16

Gemakkelijke zit,
iets doorvallen

4

11

5

12

De rug gaat meewerken

6

13

Riem tijdig draaien.
Blad het water laten naderen

17

18

Door blijven glijden.
Voorbereiding en timing catch

19

Zich sterk voelen,
"reiken"

Handen vrijwel volledig wegzetten, tot voorbij de knieën.
Doorgaande beweging van de handen,
Fase van herstel - controle - voorbereiding
snelheid wegzetten volgt logisch uit die van de haal.
Met ontspannen onderarmen en vingers draaien

10

De benen doen het werk

Rijden = ontspannen laten glijden.
Tijdig klaar gaan zitten

9

Scheenbenen tot maximaal verticaal.
Snel en volledig plaatsen van het blad in het water,
Vooruit kijken
zonder veel splash, direct gevolgd door de benentrap
Door goede voorbereiding en timing vrijwel vanzelf direct druk op het blad
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De gehele haal in beeld
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Trefwoorden
toercommissie ................................................ 9
tuincommissie............................................... 12
werkploeg .................................................... 12

Commando's
aan de boorden ................................. 34, 36, 39
bakboord ......................................................33
bakboord best/stuurboord sterk.......... 41, 43, 45
bakboord/stuurboord hoog.............................47
bedankt ........................................................42
boeg klaar .. twee klaar .. etc. ........................44
boeg.............................................................33
boegen .........................................................33
boven de hoofden.............................. 34, 36, 39
één, twee, drie enz. .......................................33
en gelijk..................................................43, 45
go…..............................................................43
halen/strijken aan één boord ..........................45
harde haal.....................................................43
hoog scheren ................................................47
houden ...................................................41, 44
houden bakboord ..........................................43
in de handen ...........................................34, 36
in de spanten ................................................39
instappen gelijk .............................................37
klaar om te houden bakboord.........................44
klaar om te slippen ........................................48
klapjes..........................................................46
krabben ........................................................43
laat lopen................................................41, 42
lichte haal .....................................................43
met de kiel draaien over ..........................34, 36
naar land ......................................................40
naar zee .......................................................40
op de schouders ......................................34, 36
opgelet, 3e stop na nu ...................................43
opzij roeien ...................................................43
overpakken.............................................34, 36
overslagen dicht ............................................37
overslagen los .........................................35, 36
pas op de riemen...........................................48
riemen .. uit ..................................................48
riemen aan stuurboord hoog ..........................44
riemen intrekken ...........................................48
riggers van het vlot........................................37
rondmaken .............................................41, 45
schuiven .......................................................39
slag.. ............................................................33
slagen...........................................................33
slagklaar maken .. slagklaar .. af ....................42
slippen....................................................43, 48
spoelhaal ......................................................43
stoppen! .......................................................43
strijken gelijk ................................................43
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