
De agenda van 9 april

1. Piet Vendel opent de avond en stelt zich voor 

2. Inventarisatie doelgroepen (bestuurders, coaches, 
opleiders, roeiers) om een beeld te hebben van het 
‘publiek’. ‘publiek’. 

3. Presentatie : ‘Meer veiligheid = minder narigheid’

4. Rondvraag ppt-presentatie

5. Demonstratie zwemvesten (hoe weet ik dat dat 
ding werkt, als ik te water raak?) 
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Meer veiligheMeer veiligheid =id = minder narigheidminder narigheid

KennisKennis Meer boten in de vaart
Minder schade

Veiligheids-
bewustzijn

Minder letsel

2Goed materiaal, hulpmiddelen
en zinvolle voorschriften



Stelling 1 Stelling 1 

Alle leden van rv de Hertog:
• zijn áárdige mensen
• roeien graag
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• roeien graag
• willen álle boten in de vaart
• willen géén ongelukken



Stelling 2 Stelling 2 

Cultuur bij rv de Hertog: we spreken elkaar níet 
aan op:

• onveilig gedrag
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• onveilig gedrag
• nonchalant materiaalgebruik



Uit het HertogUit het Hertog--leven gegrepen: leven gegrepen: 

• hielstring? wa’s dâ? ksou nie weten! (maar dat kan toch 
levensgevaarlijk zijn en dan is je boot toch niet vaarklaar?!)

• wind onder een gladde boot op het vlot (let er op waar 
de (harde) wind vandaan komt als je een gladde boot op je schouder 
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de (harde) wind vandaan komt als je een gladde boot op je schouder 
draagt. De wind blaast je met boot en al omver)

• riemen tegen de bomen, met blad omhoog (door de 
wind vallen ze om, gaan kapot, en kosten € 265 per stuk)



Uit het HertogUit het Hertog--leven gegrepen: leven gegrepen: 

• de Hertog loopt vol door pestende motorboot    
(zorg voor voldoende kennis en materiaal - hoosblik)

• bij 3 controles reddingsvesten defect
• watertemp. ±5 C˚ en 5 sturen zonder 
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• watertemp. ±5 C˚ en 5 sturen zonder 
reddingsvest (draag en controleer je zwemvest)

• big blades met bolle kant naar boven op het vlot 
(met te dunne bladen word je van wedstrijddeelname uitgesloten, en ze 
worden op den duur vlijmscherp = gevaarlijk)



OxfordOxford--Cambridge:Cambridge:
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Wat valt je op aan de stuur?Wat valt je op aan de stuur?

Misstaat jou ook niet!Misstaat jou ook niet!



Uit het Nederlandse roeileven gegrepen: Uit het Nederlandse roeileven gegrepen: 

• roeier hangt anderhalve minuut onder de boot
• zaterdag gezellig met een roeier op een 

verjaardag zitten ouwe betten
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verjaardag zitten ouwe betten
• dinsdag bericht in de krant: roeier dood



Zoek Zoek opop youtube ‘rowing accidents’ youtube ‘rowing accidents’ 

Vaarregels zijn er niet voor niks. En goed opletten kan levens redden. Kijk maar 
naar het volgende filmpje op www.youtube.com

• http://www.youtube.com/watch?v=3wO5z4VLQoA
We hebben standaardprocedures. Het is écht zinvol om die te hanteren. 

Instructeurs en coaches dienen daar voldoende aandacht aan te besteden:
• http://www.youtube.com/watch?v=1YWrDHU2tao&feature=PlayList&p=647
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• http://www.youtube.com/watch?v=1YWrDHU2tao&feature=PlayList&p=647
19E10B32F11AB&playnext=1&playnext_from=PL&index=3

Dit wil je als coach niet meemaken. Coaches hebben een belangrijke rol in het 
bevorderen van veiligheid:

• http://www.youtube.com/watch?v=Q0SMdOlUyTE
Kunststofbladen met de bolle kant naar beneden op het vlot leggen. Ze worden 

anders zo scherp als scheermessen. Kijk in het volgende filmpje hoe 
gevaarlijk dat kan zijn

• http://www.youtube.com/watch?v=qoyHvBKouKU



Meer veiligheMeer veiligheid =id = minder narigheidminder narigheid

KennisKennis

Veiligheids-
bewustzijn

Zorgen voor het noodzakelijke 
hefboomeffect: een 

10Goed materiaal, hulpmiddelen
en zinvolle voorschriften

hefboomeffect: een 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid



Opleiders en coachesOpleiders en coaches

• verplaats je in de roeier
• let op voor roeiers in nieuwe situaties
• let op voor roeiers in nieuw materiaal
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• let op voor roeiers in nieuw materiaal
• stamp procedures (inbrengen, uittillen) er in

De belangrijkste vaarregel is VeiligheidDe belangrijkste vaarregel is Veiligheid



RoeiersRoeiers

• spreek mensen aan op ongewenst gedrag
• c’est le ton qui fait la musique
• meer veiligheid is jouw belang
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• meer veiligheid is jouw belang

De belangrijkste vaarregel is VeiligheidDe belangrijkste vaarregel is Veiligheid



CC--materiaal: verband materiaalschade en materiaal: verband materiaalschade en 
persoonlijk letselpersoonlijk letsel

• Een C4 weegt ca 90 kg
• Dat is 1 zak cement per roeier (4 tillers)
• Gebruik rol voor een C4 is verplicht 
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• Gebruik rol voor een C4 is verplicht 
• Raadpleeg  www.rvdehertog.nl



Alléén naar Crevecoeur met:

een ervaren stuur aan boord

Met voldoende kennis van de 
vaarregels
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vaarregels

en de gevaren (in nauw 
vaarwater!)



CC--materiaal: prijzenmateriaal: prijzen

Kostbaar materiaal:
Een C4x+ (zonder riemen!) ca € 10.000
1 Bankje € 100
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1 Bankje € 100
1 Paar riemen € 525



Coaches en instructeurs: 

Wijs roeiers op de schat aan 
informatie op rvderhtog.nl …

…en vertel ze hoe ze daar aan 
kunnen komen! (inlog-procedure)
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Incidenten moeten worden gemeldIncidenten moeten worden gemeld

• incidenten: e-mail naar de commisaris Roeien
• schade: vul het schadeboek in
• meld de schade aan de de commissaris 
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Materiaal





Meer veiligheMeer veiligheid =id = minder narigheidminder narigheid

KennisKennis
Meer boten in de vaart
Minder schade

Minder letsel

Veiligheids-
bewustzijn
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De enquête: heb jij die al ingevuld!



Klazien heeft aangekondigd Klazien heeft aangekondigd 
samen met Piet actief mee te samen met Piet actief mee te 
gaan helpen aan het vergroten gaan helpen aan het vergroten 
van jouw veiligheid!van jouw veiligheid!


