Aftekenlijst sturen ST2 (vervolg)
Vaardigheid
De stuurman/stuurvrouw moet …

Afgetekend
door
Instructeur

Afgetekend
door
Supervisor

Op
Datum

15) De voorrangsregels van BWV de Eem kennen
en toepassen, zoals de regels betreffende het
vertrek van en de aankomst aan het vlot
16) Een noodstop kunnen maken
17) Kunnen ronden over bak- en stuurboord,
bijv. ook om de boot goed op koers te leggen
18) Kleine reparaties en aanpassingen kunnen
uitvoeren zoals verschoven slidings, bankje in
slidings plaatsen, voetenboord plaatsen
19) Een door de instructeur gecreëerde
onverwachte situatie het hoofd kunnen bieden
20) Een vreemde ploeg kunnen sturen

Van belang is dat de stuur de ploeg en boot altijd de baas is,
ook in moeilijke en onverwachte situaties.
Procedure: De instructeur oefent de vaardigheden met de kandidaten en
tekent de onderdelen af die de kandidaat beheerst. Als alle onderdelen zijn
afgetekend vraagt de instructeur het examen aan. Bij het examen, in een
C4-scull-boot, zijn twee supervisors aanwezig die beoordelen of de
kandidaat diverse onderdelen beheerst. Als deze onderdelen zijn
afgetekend en het theorie-examen is ook behaald, heeft de kandidaat
niveau ST2 behaald.
Zodra volledig afgetekend:
Naam supervisor …………………………………………………………. Datum: ……………………………..
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Aftekenlijst vaardigheden ST2 (Sturen 2e niveau)
Naam: ……………………………………

Instructeur 1: ………………………………
2: ………………………………

Vaardigheid
De stuurman/stuurvrouw moet …

Afgetekend
door
Instructeur

Afgetekend
door
Supervisor

1) De boot met de juiste commando’s in en uit
de loods / het water kunnen brengen
2) De ploeg met de juiste commando’s laten inen uitstappen
3) Zonder gebruik van stuurtouw de ploeg laten
aankomen vanuit Amersfoort
4) Laten aankomen met commando’s vanaf de
boegplaats i.p.v. uit de stuurstoel
5) In nauwe doorgang 50 meter rechtuit varen,
halend aan één boeg
6) Heen en weer onder de brug bij Ocrieteiland
door kunnen varen
7) Onder de ophaalbrug bij Eembrugge door
kunnen varen, via een zijgat
8) Een drijvend voorwerp uit het water kunnen
oppikken vanuit de stuurstoel
9) Een lage en smalle doorgang door varen door
beide boorden te laten slippen en door te vallen
10) Luid en duidelijk de juiste commando’s
geven op het water
11) De boot in en uit een box kunnen varen en
manoeuvreren
12) De ploeg kunnen splitsen door gelijktijdig
aparte opdrachten te geven voor slagen en
boegen
13) Op 3 meter voor het vlot aankomen en
slippend strijkend aan kunnen komen aan ‘t vlot
14) 50 meter in een rechte lijn kunnen laten
strijken waarbij de stuurman / -vrouw let op de
juiste roerstand

Z.O.Z. voor de overige vaardigheden
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Op
Datum

