Aan de boorden

Woord vooraf
Het beleid van het bestuur heeft als doel het de leden van de
vereniging mogelijk te maken de roei/zeilsport te beoefenen in
een situatie waarin ruimschoots aandacht wordt besteed aan
veiligheid en gezondheid.
De zorg voor goede omstandigheden is een verantwoordelijkheid
van het bestuur, waarbij de leden een eigen verantwoordelijkheid
hebben. Van de leden wordt doorlopende aandacht en inspanning
gevraagd om mee te werken aan het realiseren van de meest optimale
omstandigheden waaronder kan worden gevaren.
Vanzelfsprekend is ieder individu verantwoordelijk voor zijn of haar
eigen veiligheid. De vereniging heeft de plicht om bij haar leden hier
aandacht voor te vragen en te zorgen voor duidelijke regels of afspraken.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij de verenigingsregels ook
kennen en zich daarnaast de theoretische kennis eigen maken, die bij
een bepaald niveau van roeien/zeilen wordt vereist.
veiligheid is een zaak van alle leden

Tweede druk

© BWV De Eem, Baarn, februari 2011

COLOFON
Eindredactie
Illustraties
Vormgeving

Met het verschijnen van deze herziene uitgave van Aan de boorden
is het beleid van het bestuur op het gebied van zorg voor veiligheid
vorm gegeven. Het tracht op deze wijze problemen te voorkomen
en door groeiend inzicht een steeds hoger niveau van veiligheid te
realiseren. Meld daarom (bijna) ongevallen en onderkende mogelijke
nieuwe risico’s bij het bestuur. Alleen dan kan het bestuur de veiligheid
verbeteren.
Naast hoofdstukken met algemene informatie is in het deel Veiligheid
en Roeitechniek pagina 18 t/m 85 de ‘lesstof’ opgenomen, die nodig is
om zelfstandig te kunnen roeien in single-boten. Voor de zeilers wordt
als theorieboek gebruikt Het Zeilboek (De nieuwe leidraad voor zeilers
ISBN 90 2400667 8).
Dit boekje is tot stand gekomen door samenwerking tussen een
groot aantal leden van onze vereniging. Dankbaar zijn we voor
het belangenloos beschikbaar stellen van materiaal door enkele
zusterverenigingen. Allen hartelijk bedankt voor jullie bijdragen.


Het bestuur van BWV De Eem

Pim Steen
Harry Rentema
PROVORMA Nella Teijma-de Koster
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HOOFDSTUK 1

Introductie
Geschiedenis BWV De Eem
De Baarnse Watersportvereniging De Eem werd op 20 maart 1923
door circa 20 leden opgericht onder voorzitterschap van de heer
ir. J.G.L. Tegelberg. Een aantal privé wherry’s, zeilboten en kano’s
mocht door de leden worden gebruikt. Aan het einde van het eerste jaar was het aantal leden al tot 48 gegroeid.
Sinds 1928 is de BWV De Eem, op voordracht van de vereniging
‘De Hoop’ uit Amsterdam, lid van de Koninklijke Nederlandse
RoeiBond (KNRB) en van het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond (KNWV).
Botenhuis

Het botenhuis werd destijds voor 180 gulden per jaar van de gemeente
Baarn gehuurd en lag tussen de twee zwembaden die in 1916 door de
heer August Janssen waren gebouwd. Naar hem werd de tegenwoordige
toegangsweg genoemd. Na zijn overlijden werden beide zweminrichtingen aan de gemeente geschonken. Een van de zwembaden bevond zich
voor het huidige jollenveld en hier kon het ‘gewone volk’ gratis baden.
De badmeester woonde op ons terrein in het voormalige bootsmanshuis. Het andere bad bevond zich voor het grote gebouw, waar nu nog
het woord zweminrichting op de gevel staat en dit was alleen toegankelijk tegen betaling. In 1932 kocht BWV De Eem het botenhuis van de
gemeente voor 1500 gulden terwijl zij voor de grond een erfpacht van
1 gulden per maand bedong.
In 1936 verkocht de gemeente beide verliesgevende zweminrichtingen
aan de heer T. de Ruig, die de zwembaden exploiteerde tot aan de opening van het huidige Baarnse Zwembad.

De gedroomde...

...en de gerealiseerde entrée
Thymen de Ruig
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De vervuiling van de Eem maakte later het zwemmen onmogelijk.
In 1947 vond een grondruil plaats met de heer de Ruig. Het stuk grond
tussen botenloods en zwembad, aan de Amersfoortse kant, werd geruild
voor grond en het voormalige bootsmanshuis, dat stond op de plaats
waar nu de botenwagen geparkeerd staat.
Wherry’s en Jollen

Roeien en zeilen werd voor de oorlog voornamelijk gedaan in wherry’s
en 12-voets jollen. Gedurende de oorlogsjaren stonden deze activiteiten
op een laag pitje. De boten werden in 1945 bij leden ondergebracht om
vernieling door de wegtrekkende Duitsers te voorkomen.
Na de oorlog kwam het verenigingsleven slechts moeizaam op gang.
Het botenbestand bestond toen uit 13 roeiboten en twee zeilboten.
Dankzij een bootsman, die als oud-scheepstimmerman ook boten
bouwde, werd ons jollen-arsenaal uitgebreid tot 6 boten in 1950.
Pas na 1969 begon onze roeivloot zich wezenlijk uit te breiden en werden de eerste kunststofboten (jeugdskiffs) aangeschaft.

Het verenigingsgebouw

Verbouwing of vernieuwing van de accommodatie is, sedert de verwerving van de botenloods in 1932 een steeds terugkerend thema geweest.
In 1947, na de grondruil met Thymen de Ruig, vond een eerste verbouwing plaats omdat de ingang moest worden veranderd.
In 1979 ging de ledenvergadering akkoord met een flinke aanbouw.
Het oude, stenen gedeelte van het clubhuis met balkon werd aangebouwd, de oude botenloods gerenoveerd, het vlot vernieuwd en er kon
een botenwagen worden aangeschaft, die ontworpen werd door
Harry Rentema.

Bootsman

Vanaf de oprichting van de vereniging is er vrijwel steeds een bootsman
in dienst geweest, die al naar gelang interesse en aanleg, waakte over
het verenigingsbezit. In 1943, tegen de zin van de toenmalige bootsman
Knip, is men ook ’s winters gaan roeien. Het bootsmanshuisje met
luiken voor de ramen zag er van de waterkant heel pittoresk uit, maar
was begin 90-er jaren erg uitgewoond. De bootsman Savonije heeft er
tot 1994 in kunnen wonen.
De laatste verbouwing werd in 1995 gerealiseerd. Toen is de Recover,
ons verenigingslokaal, bijna in grootte verdubbeld en is een nieuwe
loods voor wherry’s en singleboten aan het gebouw toegevoegd. Het
bouwvallige bootsmanshuisje moest daarvoor worden gesloopt.
Met een ledental van ruim 425 en een royaal bestand van zo’n 70 roeiboten en 4 zeilboten heeft de vereniging nu de grenzen bereikt van
instructie geven aan nieuwe leden, maar ook van de capaciteit van onze
botenloodsen.
In 2006 is daarom besloten een bouwfonds in te stellen om een grondige renovatie, dan wel nieuwbouw in de komende jaren mogelijk te
maken.
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Oud Archief

Het oude archief is ondergebracht bij het Eemland Archief te
Amersfoort. Online te raadplegen via http://www.archiefeemland.nl/

Geschiedenis van de rivier

Verenigingstenue en embleem

Het verenigingstenue bestaat uit een blauwe broek en een blauw shirt met een witte baan, die aan
de voorzijde is voorzien van ons verenigingsembleem. Het is het vroegere gemeentewapen van Baarn,
zoals dat gold in de periode 1867 tot 1969. Dit embleem bestaat uit een blauw veld met daarop een
steigerend zilveren paard, in bedwang gehouden door een Romeinse slaaf in goud. De kleuren zijn
enigszins aangepast. Het beeld schijnt een schets te zijn van een marmergroep in Stuttgart, gemaakt
door een hofdame van koningin Sophia van Wurtemberg, gemalin van koning Willem III. Het beeld
had geen specifieke betekenis met betrekking tot Baarn. In 1969 werd weliswaar het gemeentewapen
gewijzigd, maar BWV De Eem heeft het oude wapen in ere gehouden.

Het Clubblad de Eemflits

In 2008 is besloten om de Eemflits niet langer als blad uit te geven,
maar de communicatie met de leden alleen via de website
www.de-eem.com te onderhouden. De Eemflits bestond onder deze
naam sinds 23 december 1966. In 2010 is de wens uitgesproken om
toch weer enkele nieuwsbrieven uit te geven.
Omvang vereniging

In 1923 was het aantal leden ca. 20. De ontwikkeling van het aantal
leden is lastig na te gaan , omdat in de oorlogsjaren het archief van de
vereniging verloren is gegaan. Wel is duidelijk dat de vereniging een
gestage groei heeft gekend. Het aantal leden bedroeg in 1976: 170, in
1982: 240 en in 1986: 270. In 2011 is het aantal leden ca. 420.
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De rivier de Eem is de enige Nederlandse rivier die van oorsprong tot
monding op Nederlands grondgebied ligt. Ze is ontstaan tijdens de
voorlaatste ijstijd toen aardlagen door gletsjers werden opgestuwd tot
stuwwallen, die we nu kennen als het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Onder het ijs werd materiaal weggeperst waardoor een bekken werd
gevormd dat vol liep toen de ijsmassa’s smolten. Dit was het IJsselmeergebied, waarop ook de Eem afwaterde.
In de Romeinse tijd (800 v. Chr. - 400 n. Chr.) ontstonden nieuwe zeegaten in de kust. De meren in het gebied groeiden aaneen en breidden
zich naar het oosten uit. De Romeinen noemden dit zoetwater merencomplex het meer Flevo. Zowel het Flevomeer als de IJssel gebruikten
zij als doorvaartroute.
nederzettingen

Rond het jaar 1000 ontstond Amersfoort als een nederzetting aan een
doorwaadbare plaats. In de loop der jaren werd de rivier als vaarweg
gebruikt voor het vervoer van allerlei goederen, zoals bier uit Amersfoort
naar Amsterdam en Friesland en later ook laken en andere weefsels. In
de 18e eeuw werd de tabaksteelt belangrijk en de aanvoer van de daarvoor benodigde schapenmest gebeurde eveneens per schip.
In de 14e, 15e en 16e eeuw werd in het veen rond Baarn en Soest turf
gegraven. Om die te kunnen vervoeren over de Eem werden de Praamgracht en het Oude Grachtje gegraven. In 1390 werd de Drakenburgergracht eraan toegevoegd. Later werd de doorvoer van deze producten
minder belangrijk. Alleen de kalkovens bij Baarn en een glasfabriek bij
Isselt leverden nog lading. Dit was niet voldoende om de scheepvaart
op hoog peil te houden. Bovendien werd de Eem steeds moeilijker
bevaarbaar door verzanding.
kanalisatie

De Eem wordt gevormd door beken die veel zand meevoeren en bij
Amersfoort samenkomen. Vooral tussen Amersfoort en de eerste Melm
was dit een probleem voor de scheepvaart. Goederen voor Amersfoort
moesten toen bij de Grote Melm worden overgeladen om verder verBWV DE EEM Aan de boorden
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voerd te worden. In 1554 werd besloten tot uitvoering van het eerste
kanalisatieplan. De omringende dorpen werden verplicht gravers te zenden om deze enorme klus te klaren. Zo werd de zogenaamde Nieuwe
Eem gegraven, van de Koppelpoort tot voorbij Isselt (in de buurt van de
huidige hoogspanningsmasten). In 1613 werd besloten om drie zware
sluizen bij de Koppelpoort te bouwen om het zand tegen te houden.
Toch moest het gedeelte tussen Amersfoort en de eerste Melm jaarlijks
worden uitgebaggerd. Ook bij de monding waren er verzandingsproblemen, die later met behulp van leidammen en verbreding werden
bestreden. Ook werden in de loop der tijd diverse bochten verbeterd of
afgesneden. Nog niet zo lang geleden gebeurde dat bij Eembrugge en
de grote Melm.

Organisatie BWV De Eem
BWV De Eem is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Bij de oprichting van een vereniging zijn de statuten het
belangrijkste stuk: ze vormen als het ware de grondwet van
de vereniging. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement,
waarin uitvoeringsbepalingen en aanvullingen op de statuten
zijn opgenomen. Zie op de website de documenten Statuten en
Huishoudelijk Reglement.
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Alle leden gezamenlijk vormen de algemene ledenvergadering (ALV), die
belangrijke bevoegdheden heeft. Ieder van de senior-leden heeft daarin
één stem. De ALV benoemt het bestuur. Het bestuur is belast met het
besturen van de vereniging en vertegenwoordigt deze tegenover derden.
Zie in het Huishoudelijk Reglement hoofdstuk 4.
BESTUUR

Het bestuur omvat zeven personen met de volgende taakverdeling:
voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede vier commissarissen:
de roeicommissaris, de zeilcommissaris, de commissaris voor gebouw,
haven en terreinen en de materiaalcommissaris. De leden van het
bestuur wijzen uit hun midden een vice-voorzitter aan, die bij ontstentenis van de voorzitter zijn taken waarneemt.
Elk bestuurslid stuurt één of meer commissies of werkgroepen aan. De
commissies maken voorstellen in het kader van hun taakstelling, op
De Koppelpoort

Het jaagpad

Kwam een schip meestal wel stroomafwaarts, stroomopwaarts naar
Amersfoort was een ander verhaal. Dan moest het schip meestal worden getrokken door een paard, een man, of zelfs de vrouw van de schipper. Van de monding tot de Grote Melm lag een pad aan de oostzijde
van de Eem. Daar werd overgestoken (het paard op het veer), waarna
men op de westoever verder trok.
Het jaagpad is in 2000 vanaf het sluisje bij Zwarte Willem weer gedeeltelijk opgeknapt en als fiets/wandelroute in gebruik genomen. Op 26
april 2008 is deze route uitgebreid met een brug naar de andere oever.
Hierdoor ontstond een fietsverbinding van Soest naar Hoogland. De
brug werd vernoemd naar de nabijgelegen sluis tot Malebrug.
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grond waarvan in het bestuur de besluitvorming plaats vindt.
Voor de aandachtsgebieden van de bestuursleden, zie in het
Huishoudelijk Reglement hoofdstuk 3.
WEBSITE

bardienst te draaien met een ouder lid. Je leert daardoor de andere
leden sneller kennen.
In het derde jaar vragen we je om instructie te gaan geven aan medeleden. Daar krijg je intern een opleiding voor: je leert er zelf minstens zo
veel van wanneer je een ander lid les geeft.

De website www.de-eem.com is het communicatiemiddel bij uitstek.
Mededelingen vanuit het bestuur en de commissies, aankondigingen
van evenementen, verslagen van roei/zeiltochten in binnen- en buitenland en meer algemene artikelen en foto’s van evenementen worden
hierop gepubliceerd. Bijdragen van ieder zijn welkom. Bovendien wordt
per e-mail maandelijks een nieuwsbrief gestuurd met de items die de
laatste maand op de website zijn verschenen. E-mail wordt ook gebruikt
om snel met de leden te kunnen communiceren.
SOCIALE CONTACTEN

BWV De Eem is ook een gezelligheidsvereniging. We gaan er daarbij
vanuit dat de sport de bindende factor is. Het is niet de bedoeling dat
de vereniging uitgroeit tot een soort café of kaartclub: wel is het gebruikelijk om elkaar voor en na het roeien of zeilen te zien en te leren kennen.Van tijd tot tijd is er een feestje voor alle leden of voor een bepaalde
groep, waarin de bar natuurlijk een belangrijke rol vervult.
Onze vereniging kenmerkt zich door ongedwongenheid en gelijkwaardigheid. Je kunt er jezelf zijn. Verschillen in karakter, sportieve aanleg
en belangstelling worden geaccepteerd en gewaardeerd. Iedereen komt
om te (leren) roeien of zeilen en krijgt dan instructie van een medelid.
Opleiding, beroep of status spelen geen rol in de onderlinge contacten.
Iedereen doet min of meer dezelfde oefeningen of maakt dezelfde tochten.
Tot slot moet nog worden gezegd dat we er steeds van uitgaan dat je
louter voor je plezier roeit of zeilt en in geen enkel opzicht gedwongen
zult worden tot het leveren van prestaties waar je zelf niet volledig achter staat.

De roei en zeilboten zijn degelijk gemaakt, maar toch kwetsbaar en een
zorgvuldige omgang met het dure materiaal is dan ook geboden. Om
de vloot in goede conditie te houden is er een grote groep vrijwilligers
binnen onze vereniging, de materiaalcommissie, die voor onderhoud,
kleine en helaas soms grote reparaties zorgt als de boten onverhoopt
schade oplopen. We vertrouwen erop dat ook nieuwe leden die aanleg
en belangstelling hebben voor klussen aan boten, in de toekomst de
handen uit de mouwen zullen steken.
Ook door jou zelf aangeboden assistentie op een enigszins bekend terrein, ook voor nieuwtjes of verslagen van tochten voor de website, wordt
zeer op prijs gesteld.
AANSPRAKELIJKHEID

RECHTEN EN PLICHTEN

Voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, zoals onderhoud aan
materiaal of aan onze accommodatie, maar ook voor het verrichten van
bardiensten kunnen de betreffende commissies een beroep op de leden
doen. Alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we ons bezit in
stand houden, en wat nog belangrijker is: zo handhaven we de ontspannen sfeer in de vereniging.
In het eerste jaar van je lidmaatschap vragen we je om twee keer een
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Tijdens roeien of zeilen kan schade ontstaan aan personen of materiaal.
De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor lichamelijke schade, die aan leden of derden wordt toegebracht in de boten of
op het terrein. Hiervoor moet ieder lid zich persoonlijk verzekeren.
De leden zijn aansprakelijk voor door hun schuld ontstane materiële
schade tot een bepaald maximum. Dit is geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.

BWV DE EEM Aan de boorden
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ROEIKLEDING

WATERSPORTVERBOND

Het wordt op prijs gesteld als men roeit in het officiele tenue. Bij examens en evenementen is het zelfs verplicht.
Daarnaast bestaat er een grote collectie clubkleding, die echter niet verplicht hoeft te worden aangeschaft.
Tijdens instructie voldoen gemakkelijke sportkleding en sportschoenen.
De schoenen moeten niet al te brede hakken hebben en een zachte zool.
Of je nu ervaren of onervaren bent, de kans dat je te water raakt is altijd
aanwezig. Zorg er daarom voor dat je altijd extra kleren en een handdoek bij je hebt.

Dit is het overkoepelend orgaan van de Nederlandse watersport.
Het Watersportverbond zorgt ervoor dat iedereen, nu en in de toekomst,
kan watersporten! Zo zorgt het Watersportverbond er bijvoorbeeld voor
dat vaarwegen open blijven voor de pleziervaart, de bruggen en sluizen
blijven draaien en u op fraaie plekjes kunt aanleggen. Het Watersportverbond behartigt de belangen van recreatievaarders, surfers en top- en
wedstrijdzeilers.
Dit doet het Watersportverbond op internationaal, nationaal, regionaal
en, in samenspraak met de verenigingen, lokaal niveau.
Het Watersportverbond is niet alleen belangenbehartiger, maar juist een
sportbond. Het Watersportverbond is de nationale autoriteit voor het
wedstrijdzeilen en het wedstrijdsurfen. De wedstrijdactiviteiten strekken zich uit van de jongste jeugd tot topzeilers en windsurfers die op de
Olympische Spelen gaan voor de medailles.
Voor onze vereniging is het van belang dat de leden mogen meedoen
aan de door haar uitgeschreven wedstrijden.

ZEILKLEDING

Voor de zeilers gelden geen speciale kledingeisen. De aanschaf van een
zeilpak en laarzen is aan te raden. Om beschadiging aan de boten te
voorkomen, is het dragen van sport- of bootschoenen met een zachte
zool verplicht.
VEILIGHEID

Alle leden zijn verplicht om een reddingsvest aan te schaffen. Deze
kunnen niet collectief via de vereniging worden aanschaft. Het meest
gebruikte reddingsvest is afkomstig van de firma Secumar in
Woudenberg.
Koninklijke Nederlandse RoeiBond

De KNRB, opgericht in 1917, is het overkoepelend orgaan van de Nederlandse roeiverenigingen, studenten-roeiorganisaties en de verschillende
regionale bonden. Bij het 50-jarig bestaan in 1967 werd de bond het
predikaat koninklijk verleend. Inmiddels zijn meer dan 100 verenigingen
bij de bond aangesloten. De bond vertegenwoordigt daarmee meer dan
23000 roeiers.
Onze vereniging is sinds 1928 aangesloten bij de KNRB en de regionale
bond ARB (Amsterdamse RoeiBond).
Het bondsbureau is gevestigd op de Bosbaan in Amstelveen. Het
bondsbestuur wordt gevormd door tenminste zeven personen, die elk
een eigen taak binnen het bestuur vervullen.
Ook de KNRB heeft de verschillende taken gedelegeerd aan diverse
commissies, zoals voor: toproeien, wedstrijden, Bosbaanadvies, opleidingen, jeugd en junioren, faciliteiten en het organiseren van
toertochten.
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HOOFDSTUK 2

Veiligheid op het water
Inleiding
Voor, tijdens en na het beoefenen van de zeil- en roeisport
verdienen veiligheidsaspecten voortdurende aandacht. Het
verbeteren van onze kennis en vaardigheden op dit gebied
verhoogt het veiligheidsniveau voor alle leden. We moeten daarom
bekend zijn met de risico’s die tijdens diverse situaties kunnen
optreden en leren hoe daarmee om te gaan. De veranderingen op
het water en in het weer moeten goed kunnen worden ingeschat,
zodat tijdig maatregelen worden genomen. Men moet vooral
niet te overmoedig zijn. Kortom de watersporter moet goed
zeemansschap tonen. Vaar veilig!
Ten aanzien van de veiligheid heeft het bestuur van de vereniging een
voorwaarden scheppende en controlerende taak. Hierbij kan men denken aan:
Aannamebeleid
- Alle leden moeten goed kunnen zwemmen
- Kinderen moeten over een zekere kracht beschikken om succesvol (mee) te varen.
Opleiding
- Een goed opleidingsplan voor zowel de theorie als voor praktijksituaties is de basis voor een prettige
opleidingsperiode. (door samen met andere clubleden deze instructie te volgen ontstaan dikwijls waardevolle vriendschappen).
Communicatie
- Vaarregels en verenigingsregels moeten worden aangeleerd.
- Eventuele veranderingen van de regels moeten goed worden gecommuniceerd.
Materiaal
- De boten moeten deugdelijk zijn en goed worden onderhouden.
- Reddingsmiddelen moeten in voldoende mate aanwezig zijn. Zij zijn bedoeld voor preventief gebruik,
maar ook als hulpmiddel om bij calamiteiten gebruikt te kunnen worden.
E.H.B.O.
- Organisatie van reanimatiecursussen
- Instructie hoe te handelen bij drenkelingen
- Hulpmiddelen beschikbaar stellen, zoals een verbanddoos en defibrillator
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Voorbereiding voor je het water op gaat

Het weerbericht
Voordat je van huis vertrekt stel je je op de hoogte van de weerssituatie.
Kijk op buienradar wat het weer gaat doen of raadpleeg het telefonisch
weerbericht: 0900 8003 geeft het algemene weerbericht.
Of 0900 100 8003, dit is een weerbericht met doorkiesopties voor verschillende regio’s in Nederland. Let daarbij op wind, temperatuur, regen
en zicht.
Bij windkracht groter dan 5 Beaufort is roeien verboden; voor zeilers
hangt het af van de bevoegdheden van de bemanning. Is de hoogste
bevoegdheid in de boot bijvoorbeeld kielboot 3, dan is 5 beaufort op
de Eem ook de grens om te mogen uitvaren. Let op voor het vlot is het
vaak luw, om de bocht kan het stormen! Raadpleeg de windmeter in het
verenigingsgebouw.
Voor mist geldt de regel dat je tenminste de bosjes aan de overzijde van
de Eem moet kunnen zien om te mogen uitvaren. Mist is verraderlijk,
op de Eem kan de dichtheid snel en sterk variëren.
In de wintermaanden wordt er niet gezeild; voor de roeiers is er een
vaarverbod indien er (drijf)ijs in de Eem aanwezig is of wanneer de buitentemperatuur nul graden of minder bedraagt.
Bij grote kans op onweer of sterke windstoten is het te gevaarlijk om te
gaan varen. Eigen waarnemingen, gecombineerd met de opgezochte
weerberichten vormen dan de basis voor de besluitvorming om te gaan
varen of niet. De ervaring van de ploeg speelt hier ook een rol.
Persoonlijke veiligheid

De voornaamste functie van kleding is bescherming tegen invloeden
van buiten. Het kan je beschermen tegen kou, zon en water. Vooral in
de winter is goede kleding voor roeiers en stuurlieden van groot belang.
Het is beter een paar lagen dunne kleding te dragen, bijvoorbeeld een
T-shirt en een trui dan een dikke jas.
Voor roeiers wordt wollen en/of thermokleding met een dun waterdicht
jack aangeraden. Thermo-ondergoed draag je direct op je lichaam. Het
neemt geen vocht op, waardoor de huid droog blijft. Hierdoor voorkomt
het dragen van dit ondergoed afkoeling, zowel na inspanning als na
regen of te water raken. Over dit ondergoed wordt een shirt gedragen
dat wel vocht opneemt. In de winter wordt daarover nog iets gedragen
dat warm houdt. Meerdere lagen ademende isolerende kleding zijn
BWV DE EEM Aan de boorden
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daarbij het beste. Zorg ervoor dat de onderrug, hals en polsen goed zijn
beschermd tegen kou. Draag geen zware en omvangrijke/wijde kleding,
zodat de handen niet in de kleding blijven haken tijdens het roeien.
Stuurlieden moeten warm en droog blijven, vooral hoofd, handen en
voeten. Een muts op het hoofd en wind-en waterdichte handschoenen,
jack en regenbroek zijn van groot belang.
Neem altijd een set reservekleding en een handdoek mee.
Vanaf 1 november tot en met 31 maart is het dragen van reddingsvesten
in ongestuurde boten verplicht voor alle roeiers, jong en oud, ervaren of
pas beginnend. Voor alle stuurlieden geldt gedurende deze periode de
verplichting een reddingsvest te dragen, evenals voor alle jeugdleden,
ook al roeien zij in ploegboten.
In april is het een advies om een reddingsvest te dragen, omdat soms
de omstandigheden sterk verbeterd zijn. Hiermee volgt het bestuur de
richtlijnen van de F.I.S.A. en de K.N.R.B. dat reddingsvesten door stuurlieden, skiffeurs en in ongestuurde nummers verplicht zijn als de watertemperatuur beneden de 10 graden celsius is.
Soms dient ook in andere situaties een reddingsvest te worden gedragen, bijvoorbeeld op stromend water. Voor reddingsvesten dient men
zelf te zorgen. Het reddingsvest moet voldoen aan de Euronorm EN 396.

voor de veiligheid van de ploeg en het materiaal.
In uitzonderlijke situaties kan de kapitein een commando van de stuur
overrulen of zelf tijdelijk het commando voeren.
Stuurlieden moeten snel kunnen beslissen

Bedenk dat er in iedere situatie 6 mogelijkheden zijn
- versneld doorvaren
- doorvaren
- koers wijzigen
- vaart minderen
- stoppen
- stoppen en strijken
Neem beheerst en tijdig (soms snel) beslissingen.
Wees erop bedacht dat het roer alleen reageert als je vaart hebt.
Overschat de capaciteiten van de roeiers niet.

Vanaf 1 november tot en met 31 maart mogen single boten niet zonder
gezelschap van een andere single- of ploegboot uitvaren.
Voor zeilers, die toestemming hebben om op de randmeren te varen, is
het dragen van een reddingsvest altijd verplicht. Tevens dienen zij tenminste één mobiele telefoon in waterdichte verpakking bij zich te hebben om in geval van nood hulp (bel 112) te kunnen vragen.
Veiligheid van de ploeg

De kapitein is verantwoordelijk voor boot en bemanning. Hij ziet er op
toe dat alle ploegleden de juiste bevoegdheid hebben om in het gekozen
boottype te roeien. Tijdens de officiële instructie kan hiervan worden
afgeweken en is de instructeur de kapitein. In andere situaties moet
voor het te water brengen van de boot duidelijk worden geregeld wie als
kapitein optreedt. Het spreekt vanzelf dat de hele bemanning de vaarregels moet beheersen en op de hoogte is van de vigerende verenigingsregels.
Soms is de kapitein tevens de stuurman of –vrouw. Dikwijls treedt een
ander als stuur op. Duidelijke commando’s van de stuurman/vrouw
moeten door de ploeg stipt worden uitgevoerd. Dat is van groot belang
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Voordat men een boot uitbrengt, dient het afschrijfboek in de hal te
worden ingevuld, rekening houdend met het roeischema. Zo is o.a. te
controleren welke ploegen op het water zijn. Vervolgens controleert de
ploeg boot en uitrusting. Bedenk dat onderweg behalve een kussentje
voor de stuur, een dweil en/of hoosblik soms van pas kan komen, evenals een mobiele telefoon in waterdichte doorzichtige verpakking. Bel in
geval van nood 112. In minder urgente gevallen kan men de vereniging
bellen voor assistentie. Zorg dat het telefoonnummer van de vereniging
in de mobiele telefoon is opgenomen.
BWV DE EEM Aan de boorden
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In verband met gevaar voor aanvaringen moeten naast de algemene
vaarregels ook de volgende verenigingsregels in acht worden genomen:
- de rotonde regel: vaar altijd aan stuurboord weg én kom aan stuurboord weer aan.
- aankomend verkeer heeft voorrang op ploegen die hun boot te water
willen laten.
- vertrekkende ploegen moeten zo snel mogelijk hun plaats aan het vlot
vrijmaken (stellen op het water).
- vaar nooit met glad materiaal onder de brug door bij het Ocriet eiland
Vaaradviezen voor open water

Vaar zoveel mogelijk en zo gauw mogelijk onder de hoge wal en leg
ook bij voorkeur aan de hoge wal aan. Aan lager wal zijn de golven veel
onstuimiger. Vermijd ondiep water, daar zijn de golven ook veel onstuimiger. In geval van druk verkeer kan het raadzaam zijn om buiten de
betonning te varen, mits de kaart geen onderwater obstakels aangeeft,
de diepte voldoende is en er geen visstokken staan.
Vaar, wanneer de vaargeul wordt gevolgd, bij voorkeur buiten de vaargeul
aan lijzijde. Buiten de vaargeul is het minder druk; aan lijzijde loop je
niet het risico de vaargeul ingeblazen te worden. Bij vertrek aan hoger
wal kom je, als het waait, geleidelijk in woeliger water. Wordt de situatie
onverantwoord, keer dan om of zoek beschutting, voordat de boot te
veel water maakt. Bij hoge golven is het goed om snelheid in de boot te
houden.

Bij het commando ‘uithouden’ wordt de handle aan de kant van de golf
omhoog bewogen met de golf mee (de bladen tillen als het ware de boot
over de golf). Met de andere riem wordt de golf, als hij onder de boot
vandaan komt weer opgevangen.
Een minder veilige koers is haaks of onder een hoek tegen de golven
in. Zoek een koers waarbij de boot weinig of geen water maakt en houd
deze koers aan. Bij deze stormkoers, wordt ook geroeid met ‘stormslag’.
Dit zijn korte harde slagen, waarbij half opgereden wordt.
Voor de golven wegroeien kan riskant zijn wanneer de snelheid van de
golven niet gelijk is aan de snelheid van de boot. Er kan dan veel water
binnenkomen via het achterschip, de bestuurbaarheid van de boot
neemt af.

Hoge golven

Vaar parallel aan de golven, waarbij de boot in z’n geheel op de golftoppen of in de golfdalen vaart. Door regelmatig naar één boord over te
hangen, zodanig dat het hoogste boord aan de kant is waar de golven
vandaan komen, wordt het golvende water buiten gehouden.
Bij hoge golfslag van bijvoorbeeld een passerend schip moet bij het sturen op die golfslag ingespeeld worden. De stuurman geeft de volgende
commando’s:
- ‘Laat lopen’
- ‘Houden aan bakboord of stuurboord’ (om de boot stil te leggen)
- ‘Riemen plat op het water’
- ‘Uithouden aan bakboord of stuurboord’
- ‘Klaarmaken, slagklaar’, etc.
Bij het commando ‘riemen plat op het water’ worden de riemen plat
op het water, loodrecht op de boot gelegd en extra goed in de dollen
gedrukt.

Reddingsboot de Stormvogel
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De reddingsboot is er om ingeval van nood roeiers en zeilers van dienst
te kunnen zijn. Tijdens instructie moet hij bedrijfsklaar liggen.
De reddingsboot mag echter ook als coachboot gebruikt worden, maar
dan moet de bestuurder een mobiele telefoon bij zich dragen, aan hebben staan, en het nummer bij de bardienst achterlaten om gebeld te
worden in geval van nood. Als coachboot mag de reddingsboot nooit
verder dan 4 kilometer van de Recover verwijderd zijn.
De reddingsboot mag NIET als coachboot gebruikt worden als er jeugd
roei instructie is, tenzij er met de dienstdoende jeugdinstructeur een
voor de jeugdinstructeur acceptabele afspraak wordt gemaakt.
De Stormvogel (160 kg) is een onzinkbaar aluminium boot met een
10 pk Honda motor (50 kg), die begrensd is op maximum 20 km, zodat
iemand zonder vaarbewijs de boot mag bedienen.
Er kunnen 10 mensen in vervoerd worden, dus de bemanning van een
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Vaarregels voor roeien en zeilen

acht. In geval van nood mag iedereen met deze boot varen, maar bij
voorkeur door iemand die de bedieningsinstructie van de materiaalcommissaris heeft gehad.

Binnenvaart Politie Reglement (BPR) Wetgeving voor schipper,
bemanning en schip.
De vaarregels die gelden op alle binnenwateren van Nederland, inclusief het IJsselmeer en de Waddenzee zijn vastgelegd in het Binnenvaart
Politie Reglement (BPR). Op vaarwater met veel beroepsvaart, zoals de
Westerschelde, de Rijn, Lek, Waal en IJssel, gelden specifieke vaarreglementen.
Om schadevrij te varen op de Eem of soortgelijk water, is het gelukkig
niet nodig om het gehele BPR te kennen. De belangrijkste regels die
men moet kennen zijn hieronder weergegeven, maar wanneer men langere tochten gaat maken is het aan te raden het BPR vooraf te raadplegen (zie: Wateralmanak deel I van de ANWB).
Het BPR wordt in Nederland gebruikt om op het water een beetje orde
te houden. Net als de regels in het verkeer op de weg.

Start instructies

1. Laat de motor in het water zakken door de motorkap iets naar je toe te trekken en de
blokkadebeugel aan stuurboordzijde onder de motor een kwartslag te draaien.
2. Zet de elektrische stroom aan door de rode plastic sleutel in het zwarte contact te steken en een
kwart slag te draaien.
3. Knijp in de balg van de benzineleiding tot dat deze vol is.
4. Doe het zwarte plastic klemmetje, verbonden met het rode flexkoord, om de rode dodemansknop
(startonderbreker).
5. Steek de sleutel in het contact en start de motor, geen choke gebruiken.
Als de motor niet start zijn er de volgende mogelijkheden:
- de benzine is op (de tank zit onder de klep in de bank naast de motor, te openen met de kleine rood
en groen gemarkeerde sleuteltjes).
- de rode plastic sleutel is niet aangesloten.
- het pennetje zit niet om de dodemansknop (startonderbreker).
6. Als de motor loopt maak dan de stalen kettingen los met de bijpassende grote rood en groen
gemarkeerde sleutels. Let op, de stalen slotbeugel zit LOS van het slothuis.
7. Maak de trossen los en vaar weg door bediening van de gashandle. NIET de choke gebruiken.
8. Als de motor afslaat bij het wegvaren, is de motor klaarblijkelijk nog te koud en moet de motor
opnieuw gestart worden en iets langer stationair draaien alvorens weg te varen. De motor vaart op
EURO benzine, net als auto benzinemotoren. Er zit reserve benzine in de jerrycan in het benzinehok,
gelegen bij de zeilboten takelinstallatie.
De sleutel van het benzinehok zit bij de sleutels van de boot.

Adviezen bij reddingsoperaties

- 1 Neem indien mogelijk een GSM mee en schroom niet 112 te bellen in
geval van grote nood.
- 2 Onder het stuurconsole zit een verbandtrommel en een witte trommel bevattende een handdoek en twee aluminium isolatiedekens. Bij
gebruik GOUDEN kant BUITEN.
- 3 Aan de achterkant van de boot zit een zwemtrappetje voor
drenkelingen.
- 4 Een omgeslagen skiff kan met twee man aan boord van de STORMVOGEL gelegd worden. Waarschijnlijk lukt het met een 2x ook nog.
Andere boten moeten gesleept worden.
- 5 Een onderkoelde drenkeling eerst naar de RECOVER brengen.
Het redden van de boot komt later wel.
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Belangrijke voorkennis!

Op het water onderscheidt men drie koersen
Tegengestelde koers: Twee boten naderen elkaar recht van voren.
Kruisende koers: Twee boten sturen onder een hoek tegen elkaar in
Oplopende koers: Een boot haalt een andere boot in .
Bakboord: Kijkend naar voren vanuit de stuurplaats, de linkerkant van het schip
Stuurboord: Kijkend naar voren vanuit de stuurplaats, de rechterkant van het schip
Loef: zijde waar het grootzeil niet staat, ook wel hoge kant genoemd (de kant waar de wind vandaan komt)
Lij: zijde waar het grootzeil staat, ook wel lage kant genoemd (de kant waar de wind naar toe blaast)
Loef en lij veranderen mee met het zeil, bakboord en stuurboord zijn altijd hetzelfde!

wind

bakboord

stuurboord
hoge kant
of loefzijde
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Regels volgens het BPR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Goed zeemansschap
Stuurboord wal houden
Stroom mee heeft voorrang op stroom tegen
Groot heeft voorrang op klein
Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenvaarwater
Zeil heeft voorrang op spier heeft voorrang op motor
Zeil aan bakboord heeft voorrang op zeil aan stuurboord
Zeil aan lij heeft voorrang op zeil aan loef
Oplopen aan bakboord of aan loef
Terug naar 1

1. Goed zeemanschap
Bijvoorbeeld:
- Aanvaringen voorkomen (ook al heb je voorrang, je hebt dan de verplichting om af te wijken van het BPR).
- Het niet op de spits drijven van onrustsituaties.
- Op je beurt wachten bij sluis of brug.
- Het behouden van koers en snelheid bij verandering van de situatie
(voorkomen van verwarring).
- Het netjes houden van de boot en de oever waar is aangemeerd
- Niet teveel lawaai maken (radio niet hard, ’s avonds niet hard schreeuwen, enz. Over het water draagt geluid namelijk heel ver, het wordt
niet tegengehouden door gebouwen en bomen, enz.).
- Passeer vissers met begrip, ook als ze op een in onze ogen vreemde
plek staan...
2. Stuurboord wal houden
Het schip dat stuurboordwal aanhoudt, heeft voorrang op schepen die
dat niet doen.
- Ook een groot schip moet wijken voor een klein schip dat stuurboordwal aanhoudt.
- Bij tegengestelde koersen bij gelijkwaardige schepen waarvan geen
van de schepen stuurboordwal aanhoudt, wijken beide uit naar stuurboord.
- Op het moment dat een schip een blauw bord toont, geeft het daarmee aan dat het schip aan bakboordwal wil gaan varen.
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In verband met de veiligheid varen we zoveel mogelijk aan stuurboordwal. Roeiboten houden een afstand tot de walbeschoeiing aan van twee
maal de lengte van de roeiriem. Een ander schip mag niet tussen jou en
de wal komen.
3. Stroom mee heeft voorrang op stroom tegen
Het schip dat stroom mee heeft, heeft voorrang op het schip dat stroom
tegen heeft. De reden hiervan is dat een schip dat tegen de stroom in
vaart makkelijker afremt dan een schip dat de stroming mee heeft. Hierdoor kan het makkelijker voorrang verlenen. Dit is met name van belang
bij onderdoorvaart van de brug van Eembrugge.
Deze regel vervalt als de doorvaart is geregeld door tekens of lichten
(zoals vaak bij beweegbare bruggen).
4. Groot heeft voorrang op klein
Een groot schip heeft voorrang op een klein schip. De reden dat een
groot schip voorrang heeft, is dat een groot schip een langere remweg
heeft dan een klein schip. Het kleinere schip kan gemakkelijker uitwijken
of afremmen. Vaar nooit vlak voor een groot schip, de schipper ziet je
niet omdat je dan vaart in zijn ‘dode hoek’. De dode hoek van een groot
schip kan wel 350 meter zijn. Houd altijd afstand bij beroepsvaart en
probeer zo te varen dat je steeds zijn stuurhut blijft zien.
Groot schip:
- Langer dan 20 meter
- Charterschip ingericht voor 12 personen of meer (exclusief de
bemanning)

Schepen die ook als een groot schip worden aangemerkt, maar hiervoor
niet aan de boven gestelde eisen hoeven te voldoen:
- Sleepboot ingericht voor het slepen van grote schepen
BWV DE EEM Aan de boorden
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- Visserschip in functie (dus alleen met zijn netten uit, anders gelden
dezelfde regels als voor andere kleine schepen, tenzij het visserschip
weer langer dan 20 meter is)
- Passagiersschip
- Veer/pont *
(* een veer vaart met het andere verkeer mee, zoals het veer naar Texel of
Terschelling. Een pont kruist het andere verkeer op het water door van de ene
oever naar de andere te varen. Er zijn 2 soorten: een vrij varende en een niet vrij
varende pont. Een niet vrij varende pont zit aan een kabel die van de ene kant
naar de andere loopt, waarmee de pont zich voorttrekt).

5. Hoofdvaarwater heeft voorrang op nevenvaarwater
Hierbij heeft een schip dat op het hoofdvaarwater vaart voorrang op een
schip dat van een nevenvaarwater komt. Vergelijk de situatie met een
auto die uit een inrit komt rijden of uit een woonwijk.

8. Lij heeft voorrang op loef (zeilboten)
Loefboot: de zeilboot aan de kant waar de wind vandaan komt.
Lijboot: de zeilboot aan de kant waar de wind naartoe gaat.
Handige trucjes voor bij deze regel:
- Als twee boten elkaar kruisen met hun zeilen over dezelfde kant van
de boot, dan heeft de boot die het meeste tegen de wind in vaart voorrang. Een boot die dus aan de wind vaart, heeft voorrang op een boot
die halve wind vaart, mits de zeilen over dezelfde boeg staan!
- Wanneer je onder je zeil doorkijkt en je ziet een boot met zijn zeilen
over dezelfde boeg, zul je moeten wijken. De ander zal jou dan niet
kunnen zien als hij onder zijn zeil door kijkt.
wind

wind

Let op, als de boot van het nevenvaarwater een groot schip is, heeft deze nog
wel voorrang op een kleine die op het hoofdvaarwater vaart! Dit komt omdat de
regel ‘groot heeft voorrang op klein’ eerder in het rijtje staat. De volgorde van de
regels is dus erg belangrijk!

6. Zeil heeft voorrang op spier heeft voorrang op motor
Een zeilboot heeft voorrang op:
spierboot en motorboot
Een spierboot heeft voorrang op:
motorboot
De reden hiervan is dat een zeilboot moeilijker afremt dan een motorboot of een spierboot.

Spierboot: een op spierkracht voortbewogen schip zoals een roeiboot
of kano. (Let op: ook een zeilboot die aan het peddelen of aan het bomen is,
behoort tot deze categorie).

Motorboot: Een op een motor voortbewogen schip
(Let op: ook een zeilboot die met of zonder zeilen op de motor vaart is
een motorboot).
7. Zeil over Bakboord heeft voorrang op zeil over Stuurboord
Een boot met zijn zeil aan bakboord heeft voorrang op een boot met zijn
zeil aan stuurboord. Deze regel geldt alleen voor de zeilboten onderling.
BB en SB in deze regel slaat op de kant waar het grootzeil staat.
(Bij roeiboten en motorboten heeft degene die van SB komt voorrang.
Rechts heeft voorrang … ken je misschien wel uit het gewone verkeer)
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9. Oplopen aan bakboord of aan loef
- Degene die de ander inhaalt, zal moeten wijken voor degene die ingehaald wordt.
- Het BPR zegt dat twee schepen niet langer naast elkaar mogen varen
dan nodig is.
- Degene die ingehaald wordt moet koers en snelheid behouden.
- Motor / spierboten halen altijd aan bakboord in
- Zeilboten onderling halen aan loef in (langs lij is niet mogelijk vanwege de luwte van het zeil van de opgelopen boot)
10. Terug naar 1
Als je alle regels langsgelopen bent en geen van allen is van toepassing
ga dan terug naar regel 1, goed zeemanschap, en voorkom een
aanvaring.
BWV DE EEM Aan de boorden
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Betonning
Betonning wordt gebruikt om de vaarweg van het vaarwater te onderscheiden. De ‘vaarweg’ is het gebied waar water is, het ‘vaarwater’ is het
gebied waar het veilig en diep genoeg is om te varen.

Vanuit de bron van het vaarwater gezien, worden spitse, groene tonnen
uitgezet met oneven nummers.
Vanuit de bron van het vaarwater gezien worden stompe, rode tonnen
uitgezet met even nummers. (Rood Rechts).

Het Systeem

Voor de binnenwateren zoals het Eemmeer wordt het SIGNI-stelsel toegepast. Voor de grotere wateren werkt men met het IALA stelsel, maar
dat hoef je verder niet te onthouden.
Deze 2 stelsels verschillen overigens nauwelijks van elkaar en onderscheiden zich voornamelijk in het aangeven van de scheiding van de
vaarwateren.
Als we het stelsel bekijken dan zien we dat betonning volgens een
bepaalde structuur geplaatst wordt. Deze structuur is vrij simpel: Er is in
elk vaarwater een rechter en een linker kant. Maar wat is nou rechts en
wat is nou links?
Vanuit de bron gezien, stroomt het water altijd richting de zee. De
‘bron’ kan ook een haven zijn, waar het water uitstroomt. Vanuit de bron
gezien, kijkend naar de zee, is Rood Rechts en Groen Links

Bij elkaar kruisende vaarwegen staat een markering met zowel groen als
rood, waarbij de kleur van het hoofdvaarwater bovenop zit (het topteken). Zijn de beide wateren gelijk dan zal er om-en-om rood en groen te
zien zijn, waarbij het niet meer uitmaakt welke kleur boven is.

Lateraal & Kardinaal

De betonning die het meest bekend is, zoals de rode en groene tonnen,
komen in de laterale markering voor. De Kardinale markering wordt
gebruikt bij het aangeven van obstakels onder water, zoals een wrak,
zandbanken, klippen, enz.

Hoofdvaarwater = rood
’s Nachts rood licht

Hoofdvaarwater = groen
’s Nachts groen licht

Gelijke vaarwateren.
’s Nachts wit licht

Bij het laterale stelsel moet men tussen de markering door varen.
De markering is Rood en Groen.
Bij het kardinale stelsel moet men om de markering heen varen.
De markering is Geel.
Om in het kardinale stelsel nog meer combinaties te kunnen maken op
de markering, worden de steunkleuren Zwart en Wit samen met Geel
gebruikt.

Wanneer bij een kruising van een hoofdvaarwater met een nevenvaarwater rode en groene tonnen bij elkaar komen, dan komt daar een scheidingston waaraan je kunt zien welke kleur betonning voorrang heeft. De
kleur van het hoofdvaarwater zit altijd aan de bovenkant.
De markeringen voor de begrenzing van ondieptes worden met kleinere
tonnen of staken aangegeven.

Laterale betonning
In het laterale stelsel kun je aan de vorm van de markering (betonning)
al van grote afstand zien welke kleur het is. Ook is de markering genummerd, zodat je op de kaart kunt zien waar je bent.
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Kardinale betonning
Zodra we kardinale markering tegenkomen, gaan we er vanuit dat er een
opstakel gemarkeerd wordt.
De betonning geeft aan of je je aan de noord, oost, zuid of westzijde van
het obstakel bevindt en waar je veilig kunt passeren.

wrak

Nvw 1: zie hier dat de groene tonnen samenkomen met de groene tonnen van het Hvw. Rood daarentegen komt ook samen met groen. Op de kruising hiervan komt een scheidingston waaraan je kunt zien
welke kleur voorrang heeft: groen van het Hvw.
Nvw 2: Rood komt samen met rood, geen scheidingston nodig.
Groen komt samen met rood van het Hvw: scheidingston waarvan te zien is dat rood belangrijker is.

Linkerzijde, groen / wit gestreept = dieptelijn (bijv. 1,5 m)
Rechterzijde, rood / wit gestreept = dieptelijn
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De afzonderlijke tonnen moet je dus kennen, met hun kleuren en hun
topteken.
Het lijkt moeilijker dan het is om te onthouden, maar er zit een systeem
in.
Het topteken wijst de plaats van de zwarte band aan en waar de ton zich
bevindt.
Noord:
Oost:
		
Zuid:
West:

top teken wijst naar boven (noord) en de zwarte band zit ook boven.
De punten wijzen naar boven en beneden en daar bevinden zich ook de zwarte banden.
Tevens vormen de twee punten een soort O van oost.
De punt wijst naar zuid, naar beneden en wijst dus ook het zwarte gedeelte weer aan.
De punten wijzen naar binnen, waar zwart zich bevindt, en vormen een soort W van west.
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Geluidsseinen
------

Een schip dat in nood verkeert en hulp wenst, kan dit onder andere
kenbaar maken door één of meer van de volgende seinen:
Lange stoot op de hoorn of fluit
Korte stoot
Extra korte stoot

•

-

Het systeem
Keren =
Voorbij lopen =
In of uitvaren =
SB =
BB =

4 seconden
1 seconde
1/4 seconde

----------- ----------- ------ ------

A.
B.
C.
		
		
D.

aanhoudend luiden van de scheepsklok
een reeks lange stoten op de scheepshoorn
vlammen, rookbommen, vuurpijlen, parachutelichten,
lichtkogels of door het uitzenden van een noodoproep
via de marifoon
het rondzwaaien van de vlag (rood)

•
••

Hiermee kunnen de volgende combinaties gemaakt worden:
----------- ------ -----Manoeuvreren

•

------ •
------ ------ •
------ ------ ------

••

•

------ • •
------ ------ • •
------ ------ ------ • •
BIJZONDER

•• •
•• • •
•• • • •
------ • ------ • ------ •

-----• ------ • ------ • -----		
------ ------ ------ ------ ------ -----— — — ——
—— — ——
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Attentie
Ik ga oversteken
Ik ga SB uit
Ik ga over SB keren
Ik wil aan SB voorbij lopen
Ik ga een haven / nevenvaarwater in of uit varen naar SB
Ik ga BB uit
Ik ga over BB keren
Ik wil aan BB voorbij lopen
Ik ga een haven / nevenvaarwater in of uit varen naar BB
Ik sla achteruit
Ik kan niet manoeuvreren, u moet uitwijken
U kunt niet voorbij lopen
Begrepen, kan voorbij lopen
Gevaar voor aanvaring (nee u kunt niet voorbij lopen)
Enz. minimaal 15 min. Continu sein = blijf weg !!
(gelijktijdig een geel licht synchroon)
Noodsein (minimaal 6 stoten)
Verzoek om medische hulp ( ik wil een Arts, help!)
Verzoek tot opening van brug of sluis
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Borden
verboden
doorvaart
(brugopening)
verboden
doorvaart voor
langere tijd
(sluis/ brug)
verboden
doorvaart voor
kortere tijd
(sluis/brug)

verboden te
ankeren
verboden te
meren

verboden te
keren

vaarverbod voor
grote schepen
en motorboten
(dus niet voor
kleine roei- en
zeilboten)

verboden golfslag
te maken

voorbijlopen
(inhalen) en
voorbijvaren
(tegemoet
komen)
verboden
verboden stil te
liggen (meren/
ankeren)
Aan deze zijde:
doorvaart toegestaan maar
stapvoets varen
Aan deze zijde:
doorvaart verboden

verplicht de
bakboordzijde
van het vaarwater te houden
verplicht de
stuurboordzijde
van het
vaarwater te
houden

verboden doorvaart (werk in
uitvoering)

voorbijlopen
(inhalen)
verboden
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verboden te
meren of te
ankeren binnen
de aangegeven
breedte (in dit
geval 20 m)

verplicht in de
richting van de
pijl te varen

verboden voor
motorboten
verboden voor
kleine schepen
verboden te
waterskiën
verboden
voor door
spierkracht
voortbewogen
schepen
verboden te
surfen

verplicht zich
naar de bakboordzijde van
het vaarwater te
begeven
verplicht zich
naar de stuurboordzijde van
het vaarwater te
begeven
verplicht te stoppen voor dit bord
(wachtplaats
sluis of brug)
verplicht goed op
te letten (bijvoorbeeld kabelpont)
verplicht de
snelheid te
beperken tot de
aangegeven snelheid (in km/uur)
beperkte waterdiepte (120 cm)

einde van het
vaargedeelte
waar door snelle
motorboten
zonder beperking
van de snelheid
mag worden
gevaren

beperkte doorvaarthoogte
(7 m)
beperkte
doorvaart breedte
(9 m)
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verplicht over te
steken naar de
bakboordzijde
van het vaar
water
verplicht over te
steken naar de
stuurboordzijde
van het vaar
water
verplicht de
marifoon aan te
hebben op het
in dat gebied
voorgeschreven
kanaal
verplicht u te
melden op het
aangegeven
marifoonkanaal
verplicht een
geluidssein te
geven (indien
nodig)
verplichting
niet het hoofdvaarwater op te
varen als andere
schepen worden
gehinderd
verplichting niet
het hoofdvaarwater over te
steken als andere
schepen worden
gehinderd in hun
koers of snelheid
vaartbeperking;
de aard van de
beperking wordt
aangegeven met
een onderbord
het vaarwater is
... meter van de
oever (in dit geval
12 meter van de
rechteroever)

toegestaan te
meren

ankerplaats

keerplaats

hoogspanningskabels
duikersvlag,
rondom de boei
of het schip met
deze vlag zwemmen duikers

u vaart op een
hoofdvaarwater
en kruist een
nevenvaarwater

meren
toegestaan
(20 m breedte
vanaf het bord
gerekend)

u vaart op een
hoofdvaarwater,
aan stuurboord
passeert u een
nevenvaarwater

nietvrijvarende
pont

u vaart op een
hoofdvaarwater,
rechtdoor =
nevenvaarwater
naar sb =
hoofdvaarwater

ligplaats voor
duwvaart
ligplaats
binnenvaart
(geen duwvaart)

u vaart op een
nevenvaarwater
en kruist een
hoofdvaarwater
(voorrang geven
aan alle boten)

ligplaats
duwvaart en
binnenvaart

Doorvaartopening
zonder tegemoet
komend verkeer
(aan de andere
kant staat een
rood-wit-rood
bord)

Rood en rood aan:
Brug niet bediend,
zonder geel; ook
geen onderdoorvaart
Rood en groen
aan: klaar maken
om door te varen

Groen en groen
aan: u mag doorvaren

u vaart op een
nevenvaarwater
en komt uit op
een hoofdvaarwater (voorrang
verlenen)

ligplaats
u vaart op een
nevenvaarwater,
rechtdoor =
hoofdvaarwater
rechts = hoofdvaarwater,
links = nevenvaarwater

einde alle
verboden en
geboden

snel varen
toegestaan
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Aanbevolen
doorvaartopening
op een brug
met meer doorvaartopeningen.
Tegemoetkomend
verkeer is mogelijk

kleine schepen
toegestaan
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Sluizen en bruggen

Verenigingsregels

- Volg in alle gevallen de aanwijzingen van brug- en sluiswachters op.
- Vaar rustig bij het naderen van een brug of sluis; geef beroepsvaart de
ruimte.
- Sluit je aan bij de wachtende pleziervaartuigen en meer niet af op
plaatsen voor beroepsvaart.
- Laat bij het binnenvaren van een sluis beroepsvaart voor. Dit is van
belang voor je eigen veiligheid. Handel vlot, maar wacht wel je beurt
af.
- Leg bij het afmeren voor en achter in de boot een lang landvast naar
de wal, dat tijdens het schutten met de hand kan worden gevierd of
worden ingehaald (nooit vastknopen). Na het schutten gaat beroepsvaart voor. Houd beide landvasten stevig vast vanwege het wegzetten
van de boot door het schroefwater van de vertrekkende schepen. Let
extra op mogelijke sterke stroming door een boegschroef!
- Kies bij onderdoorvaren van bruggen bij voorkeur het meest stuurboord gelegen bruggat. Bruggaten gemarkeerd met vierkante roodwitte borden mogen niet worden gebruikt. De aanbevolen doorvaartopening van een brug wordt aangegeven met een geel licht of geel
vierkant baken. Het is voor roeiboten verboden door te varen wanneer
de brug geopend wordt. Pas wanneer de brug is gesloten, mag weer
worden verder gevaren.
- Als roeiboten samen met andere schepen worden geschut, varen de
roeiboten als laatste de sluis binnen en kiezen ze een ligplaats op voldoende afstand van de grote schepen (gevaar schroefwater). Bij het
uitvaren ruim afstand houden i.v.m. het heftig kolkende schroefwater
van grote schepen.

Bestuursleden en leden van de materiaalcommissie kunnen, indien de
omstandigheden dit vereisen, een vaarverbod afkondigen en alleen zij
kunnen dit ook weer opheffen. Wanneer er geen vaarverbod is afgekondigd, heeft elke bemanning zijn eigen verantwoordelijkheid met inachtneming van de regels omtrent vaarverboden. De wind en temperatuurmeter in de gang kunnen hierbij nuttige hulpmiddelen zijn.
VAARverboden

Het is verboden met boten van de vereniging te varen bij:
- (Drijf)ijs op het water
- Een buitentemperatuur van 0 graden Celsius of minder
- IJzel of sneeuw op het vlot
- Windkracht groter dan 5 Beaufort om te roeien en 6 Beaufort om te zeilen met zeilbevoegdheid kielboot drie (= waarschuwing KNMI voor windkracht 7 op het IJsselmeer)
- Bij mist, wanneer vanaf het vlot de overzijde van de Eem niet of nauwelijks zichtbaar is
- Er mag niet worden geroeid vanaf een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.
Zorg dat je tijdig terug bent! (Voor een avondtocht is toestemming van het bestuur nodig en dient de
voorgeschreven verlichting te worden gevoerd)
- (Dreigend) onweer of (gevaar voor) windstoten
- Indien door Rijkswaterstaat een vaarverbod is ingesteld
- Tijdens een algemene ledenvergadering
- Indien een roeiverbod is ingesteld
GEBODEN

- Voordat instructie wordt gegeven de reddingsboot vaarklaar maken
- De reddingsboot mag tijdens instructie niet als coachboot worden gebruikt

Bevoegdheden

Voor alle te bevaren wateren moeten roeiers, zeilers en stuurlieden adequaat zijn opgeleid. Alleen daartoe bevoegde roeiers, zeilers en stuurlieden mogen zelfstandig in de diverse klassen boten varen. Let ook op
de gewichtsklasse van de boot! Alleen tijdens officiële instructie kan
hiervan worden afgeweken.
Administratie

Voordat men met een boot vertrekt, dient het afschrijfboek in de hal
te worden ingevuld. Een boot mag voor maximaal twee uur worden
afgeschreven, mits het roeischema dit toelaat. Als uitzondering op de
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afschrijfregel kunnen boten wel voor langere tijd worden gereserveerd
voor bijvoorbeeld wedstrijden of toertochten. Dit kan echter alleen na
overleg met en toestemming van de materiaalcommissaris.
voor- en nawerk

De boot en de uitrusting van de boot moeten voor vertrek goed worden
gecontroleerd. Bedenk dat een dweil en/of hoosblik onderweg soms van
pas kan komen, evenals een mobiele telefoon in waterdichte doorzichtige verpakking. Na terugkomst moet de boot en zijn onderdelen worden
schoongemaakt en gecontroleerd.
N.B. Tijdens roei-/zeiltochten mag er geen alcohol worden gedronken.
Op het water

- Kijk goed uit, zorg ervoor dat je alles goed kunt zien; voor en achter.
- Bij manoeuvres, zoals aankomen, afvaren, laten lopen of rondmaken, mag je andere kleine schepen
niet onnodig hinderen. Grote schepen mag je sowieso nooit hinderen! Kijk dus bij het afvaren niet
alleen of je eigen bemanning klaar is, maar wacht ook tot er ruimte is op het water. Ga niet stilliggen
bij bruggaten of vlak voor of na een onoverzichtelijke bocht. Kijk bij het rondmaken eerst of je doorgaande schepen niet hindert. Vaar bij Zwarte Willem tot vlak voor het huisje om zicht te hebben op
beide kanten van de rivier!
- Voorkom dat je ongewild in de koerslijn van een achterop komend schip vaart.
- Beroepsvaartuigen hebben een lange ’remweg’ en kunnen moeilijk voor je uitwijken; voorkom dus dat
het nodig is.
- Verander niet plotseling van koers. Laveren op drukke waterwegen is vragen om moeilijkheden.
- Moet je van koers veranderen, laat dan tijdig en duidelijk zien wat je van plan bent.
- Wil je inhalen, doe dat dan vlot.
- Steek drukke vaarwegen over op een rustig moment en langs de kortste weg.
- Wil je afmeren, kies dan een veilige en rustige ligplaats, waar golven van passerende schepen geen
schade kunnen veroorzaken. Blijf uit de buurt van bruggen, sluizen, zinkers en pontveren.
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Eerste hulp bij ongelukken
ALGEMEEN

Bij het beoefenen van de roeisport wordt vrijwel het gehele lichaam
actief gebruikt. Lichamelijke klachten kunnen dan ook overal ontstaan.
Gelukkig kent het roeien op zich maar weinig blessures. Directe klachten beperken zich tot wat schaafwonden of blaren, maar in enkele gevallen ontwikkelen zich ook chronische klachten zoals:
- Rugpijn welke veroorzaakt kan worden door het niet goed door de
knieën gaan tijdens het tillen van de boot of een verkeerde roeitechniek; met name het invouwen in de recover en het doorvallen aan het
einde van de haal moet vanuit het heupgewricht gebeuren en niet vanuit de onderrug.
- Peesschede-ontstekingen, vooral aan de pols, welke ook op een verkeerde roeitechniek zijn terug te voeren (het met kromme polsen
roeien tijdens de haal). Duren de klachten langer dan drie weken,
raadpleeg dan een arts. Veelal zal het advies zijn om een poosje rust
te nemen en daarna onder deskundige leiding weer te starten om de
roeitechniek te verbeteren.
De grootste gevaren die de gezondheid bedreigen komen voort uit aanvaringen en omslaan. In het bijzonder leidt het verblijf in koud water al
snel tot onderkoeling en uiteindelijk tot verdrinking.
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warmte wordt zo veel mogelijk gebruikt om vitale organen als hart,
longen en hersenen (de kern) te laten functioneren. De activiteit van de
overige organen zal sterk dalen. Ademhaling en hartslag zijn
nauwelijks voelbaar. Het lichaam verkeert in een soort winterslaap.
Ontwaken is alleen mogelijk als de opwarming en behandeling op de
juiste wijze geschiedt. Er moet voorkomen worden dat koud bloed uit de
schil in de warmere kern terechtkomt aangezien de temperatuur daarvan dan onder de overlevingsgrens kan dalen. Mits op de juiste wijze
opgewarmd, kan het lichaam goed herstellen. Er zijn slachtoffers na 30
minuten onder het ijs vandaan gehaald, zonder dat zij daar de nadelige
gevolgen van hebben ondervonden.
Zodra de lichaamstemperatuur beneden de 35,5°C daalt, spreekt men
van onderkoeling. Kinderen zijn er gevoeliger voor dan volwassenen en
magere mensen meer dan dikke. Bewegen doet de overlevingstijd afnemen. De afstand die iemand in koud water kan zwemmen is dan ook erg
klein. Daalt de lichaamstemperatuur tot 28°C, dan zijn de overlevingskansen sterk verminderd.

EERSTE HULP AAN DRENKELINGEN

Bij het te water raken door omslaan van de boot zijn de adviezen om
erger te voorkomen voor de zomermaanden anders dan in de winterperiode. Dit houdt verband met de temperatuur van het water.
Van mei tot en met oktober geldt:
- Blijf altijd bij de boot.
- Probeer er weer in te klimmen. Als dit niet lukt, zwem dan met de boot
naar de kant en probeer daar weer in de boot te komen (denk aan
eventuele losse spullen). Voorkom schade aan de boot door mogelijke
stenen of paaltjes onder water.
- Vermijd het binnenkrijgen van rivierwater.
- Douche zo snel mogelijk na terugkomst.
- Raadpleeg zo nodig je huisarts als je je niet lekker voelt of bij verwondingen.

TIP In het kader van veiligheid is de cursus ‘omslaan met een skiff en het weer
snel in de boot leren klimmen’ aan te bevelen. Samen met andere verenigingen
wordt deze cursus ieder jaar in januari in een zwembad gegeven. Er bestaat bij
onze vereniging een videoband, die laat zien voor welke problemen een roeier
geplaatst wordt als hij is omgeslagen.

Windchill-factor en gevoelstemperatuur

Windsnelheid
in Beaufort

in m/s

+10

0–1
2.5
4.5
6.7
8.9
11.2
13.4
15.6
17.9

+10
+9
+5
+2
0
-1
-2
-3
-3

Luchttemperatuur in °C
+5
-1

-7

ONDERKOELING

Van november tot en met april gelden andere gedragsregels omdat het
gevaar voor onderkoeling dan groot is. Een mens zal in een omgeving
waar de temperatuur lager is dan de lichaamstemperatuur, warmte
afstaan aan die omgeving. Het lichaam is in staat te zorgen dat de afgestane warmte weer wordt aangevuld. Wanneer de afkoeling te sterk is,
zal het lichaam dit verlies niet kunnen goed maken. De lichaamstemperatuur zal daardoor gaan dalen.
Windchill-factor

Bij afkoeling door wind en regen spreekt men van de ‘windchill-factor’.
Uit onderstaande tabel kan men aflezen dat bij een luchttemperatuur
van +10°C en een stevige windkracht (5), de ‘gevoelstemperatuur’
slechts -1°C is! Dat is behoorlijk koud.
Vooral in water, dat warmte goed geleidt, zal afkoeling snel optreden. In
Nederland wordt het buitenwater zelden warmer dan 18°C. Je zult daarin
dus altijd afkoelen, tenzij je hiertegen maatregelen treft.
Het lichaam zal zoveel mogelijk bloed aan huid en spieren (de schil)
onttrekken, door de bloedvaten te vernauwen. De temperatuur van die
schil kan dan ook sterk dalen en de huid voelt zeer koud aan. De
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0
2
3
4
4
5
6
6
7

stil
lichte bries
zachte bries
matige wind
matige wind
stevige wind
krachtige wind
krachtige wind
matige storm

+5
+3
+3
-6
-8
-9
-11
-12
-12

-1
-3
-9
-14
-16
-18
-19
-20
-21

-7
-9
-16
-21
-24
-26
-28
-29
-30

- Wanneer je op 10 meter afstand of dichter bij de wal bent en de hoogte
van de wal laat dit toe of er bevindt zich een trapje, zwem dan onmiddellijk naar de kant en klim uit het water (dikwijls kan je aan de kant
staan!)
- Ben je verder uit de kant, of denk je dat je al zo snel koud wordt dat
zwemmen niet lukt, klim dan op de omgeslagen boot. Voorkom de
sterk afkoelende werking van het water. Denk eerst aan je eigen veiligheid en ga pas anderen helpen wanneer jezelf veilig bent. Als je op de
boot bent geklommen, vraag dan hulp.
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TIP Mocht je ooit zelf in de winter te water raken, dan is het goed om het
volgende te weten. Om het zo lang mogelijk vol te houden en bij bewustzijn te
blijven, is het van groot belang dat je jezelf zo klein mogelijk maakt (in de zogenaamde babyhouding: bovenarmen tegen de borst en knieen opgetrokken). Verder moet je proberen iets beet te pakken om te blijven drijven, zoals bijvoorbeeld
een met lucht gevulde plastic zak. Belangrijk is om het hoofd en de nek tegen de
wind te beschermen, omdat via deze weg 40% van je lichaamswarmte verloren
gaat. Wollen kleding bewaart haar isolatie-eigenschappen ook wanneer ze nat is.
Spaar je krachten en voorkom extra warmteverlies: ga NIET zwemmen, tenzij je
binnen DRIE minuten uit het water kunt komen!

-

-

HOE KAN JE HELPEN

Probeer een drenkeling bij het vlot een reddingboei of een lange lijn toe
te werpen, soms is een roeiriem al voldoende om de persoon naar de
kant te trekken. Lukt dit niet, dan zal het reddingsbootje of een zwemmer hulp kunnen bieden.
Onthoud dat een drenkeling door twee processen wordt bedreigd: verdrinking en onderkoeling. Verdrinking kan meteen optreden, maar ook
enige tijd nadat de persoon uit het water is gehaald. De mate van onderkoeling -hierbij is de centrale lichaamstemperatuur beneden de 35.5 graden Celsius gedaald- is voornamelijk afhankelijk van de windchill-factor,
de temperatuur van het water en de tijd dat de drenkeling erin heeft
gelegen.
Het redden van een drenkeling is daarom gericht op het voorkomen dat
hij verdrinkt en geen adem meer krijgt (dus behandelen van het zuurstoftekort) en het stoppen van de temperatuursdaling.
Wat te doen?
- Sla alarm, laat iemand 112 bellen en laat bevestigen dat hulp onderweg
is
- Haal de drenkeling snel uit het water. Probeer hem zoveel mogelijk
HORIZONTAAL te vervoeren
- Informeer of er een arts of een EHBO-er in de buurt is en laat iemand
anders de defibrillator in het halletje ophalen
- Is de drenkeling bij bewustzijn, controleer de ademhaling en de pols.
Leg de persoon op een schuine oever met het hoofd naar beneden,
omdat de bloeddruk te laag is geworden
- Is de drenkeling bewusteloos en zonder spontane ademhaling controleer of de mondholte leeg is en maak zonodig de ademweg vrij, en
start reanimatie en gebruik de defibrillator. Wachten op deskundige
hulp kan fataal zijn. Een onderkoeld slachtoffer mag nooit dood wor-

44


BWV DE EEM Aan de boorden

-

den verklaard totdat hij warm is. Dat houdt dus in dat een mogelijke
dood pas in een ziekenhuis kan worden vastgesteld, nadat het slachtoffer met speciale apparatuur van binnenuit is opgewarmd
Zorg ervoor dat de drenkeling niet nog verder afkoelt tijdens het reanimeren. Wanneer de ademhaling en de pols weer regelmatig en spontaan optreden, kan de onderkoeling verder worden bestreden
Een drenkeling die onderkoeld is nooit actief opwarmen door hem te
masseren of in een warme ruimte te brengen of onder een hete douche te plaatsen. Vervoer hem horizontaal naar een geschikte beschutte
plaats en vermijd daarbij overmatige bewegingen. Pak het slachtoffer
in, zodat het niet verder afkoelt. De ledematen eerst apart met doeken,
daarna het hele lichaam inwikkelen met dekens, truien of jassen en
tenslotte daaromheen een aluminium reddingdeken. Gouden zijde
aan de buitenkant houden. Isoleer vooral het hoofd en de nek goed.
Ga geen natte kleding uittrekken!
Is de persoon weer goed aanspreekbaar geef hem te drinken. Bij voorkeur warme, liefst zoete drank ZONDER ALCOHOL!
Voorkom een te snel opwarmen van het slachtoffer van buiten af
omdat er dan een shock kan ontstaan. Wanneer de gewaarschuwde
ambulance lang op zich laat wachten, kunnen twee bijna naakte
helpers zich met het slachtoffer laten inwikkelen, zodat zij met hun
lichaamswarmte helpen om hem op te warmen.

N.B.

Onderkoeling treedt op bij personen die gedurende langere tijd in het water hebben gelegen, maar ook bij sporters die langzaam afkoelen bij buitentemperaturen tussen -1 tot +10 graden Celsius. Dus ook bij stuurlieden en zeilers!
Verschijnselen die op onderkoeling duiden zijn:
- Een algeheel verstijfd gevoel
- Rillingen, die bij verdere afkoeling zelfs stoppen
- Moeite met praten en zien; soms verward spreken
- Verminderde coördinatie van bewegingen
- Verminderd oordeelsvermogen (‘nee hoor, het gaat nog wel’)
- Paarsblauwe lippen en gezicht
- Slaperig of apathisch gedrag
- Bewusteloosheid
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EERSTE HULP BIJ UITPUTTING

Een slechte voorbereiding of teveel fysiek eisende factoren, slechte
weersomstandigheden en te weinig eten en drinken kunnen uitputtingsverschijnselen veroorzaken. Alhoewel uitputting niet levensbedreigend
is moeten de gevolgen niet onderschat worden. Sufheid en flauwvallen
moeten te allen tijde worden voorkomen.
Wat te doen?
- Rust
- Geef druivensuiker
- Geef wat te drinken, b.v. thee met suiker of bouillon -geen alcohol!- Laat het slachtoffer wat eten
- Bescherm de persoon tegen koude of hitte
- Zorg ervoor dat het slachtoffer voldoende tijd krijgt om weer op krachten te komen
Preventieve maatregelen
Ten eerste moet men voldoende getraind hebben om bepaalde krachtinspanningen gedurende langere tijd ook bij hoge temperaturen vol te
houden.
Ten tweede moet men zich voldoende beschermen tegen hitte en zonneschijn. De kleding moet ademend zijn. Bij extreme hitte kan men zich
met een natgemaakte handdoek rond de nek beschermen en moet men
een zonnebril en een hoofddeksel dragen.
Ten derde is het regelmatig drinken en het innemen van zout bijv. in de
vorm van drop van groot belang.
Tenslotte is het op tijd rust nemen belangrijk.
Verschijnselen van uitputting zijn:
- Blauw verkleurde lippen
- Veranderingen van het gedrag: onrust of sufheid, angst
- Trillen, duizeligheid
- Zwart worden voor de ogen
- Flauwvallen

hitte te reflecteren. Katoen absorbeert zweet en als dat verdampt, koelt
het lichaam af. Draag een zonnebril en een hoed om je gezicht tegen de
zon te beschermen.
Door het oplopen van de temperatuur in het lichaam wordt het temperatuur-reguleringsmechanisme ontregeld. Dit kan ook ontstaan wanneer
bij warm weer de zon rechtstreeks op het hoofd en de nek schijnt.
In eerste instantie ontstaat een zgn. zonnesteek, die bij het uitblijven
van behandeling, snel kan overgaan in een hitteberoerte. Dit is een
levensbedreigende situatie!
Wat te doen?
- Laat iemand 112 bellen en laat bevestigen dat hulp onderweg is
- Informeer of er een arts of een EHBO-er in de buurt is
- Leg het slachtoffer in een koele ruimte met het bovenlichaam hoog en
trek zoveel mogelijk kleding uit
- Geef het slachtoffer koel water met eventueel twee theelepels zout te
drinken
- Leg natte doeken op het lichaam en zorg voor een luchtstroom over
het lichaam b.v. wapperen met een handdoek. Vervang de natte doeken voortdurend. Gebruik geen ijskoud water
- Regel transport naar het ziekenhuis
Verschijnselen van een zonnesteek zijn:
- Hoofdpijn en/of misselijkheid en braken
- Verhoogde lichaamstemperatuur
- Rode warme huid
- Hevig zweten
- Onzekere handelingen en verwardheid
- Soms pijn in de spieren van armen en benen
- Hoge polsfrequentie
- Flauwvallen

EERSTE HULP BIJ OVERVERHITTING

Warmtestuwing ontstaat als het lichaam meer warmte produceert dan
dat het kwijt kan raken. Zorg dat je voldoende drinkt om oververhitting
te voorkomen. Op hete dagen kan je lichaam twee liter
vocht per uur verliezen. Draag lichtgekleurde katoenen kleding om de

46


BWV DE EEM Aan de boorden

BWV DE EEM Aan de boorden



47

NOG twee EHBO TIPS

TIP 1
Wanneer een slachtoffer zich plotseling onwel voelt
Wanneer iemand zich plotseling niet goed voelt, kan dat duiden op een
adem- of hartstilstand. Belangrijk hierbij is de controle van het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop. Bij erge pijn op de borstkas/
benauwdheid hebben we vermoedelijk te maken met een hartaanval.
Wat te doen?
- Sla alarm, laat liefst iemand anders 112 bellen en bevestigen dat hulp
onderweg is en laat de defibrillator halen
- Informeer of er een arts of een EHBO-er in de buurt is
- Controleer het bewustzijn; spreek het slachtoffer aan en vraag iets luid
en duidelijk
- Controleer of het slachtoffer reageert wanneer je met duim en wijsvinger in de schouderspier knijpt
- Controle van de ademhaling gaat als volgt: leg je hand met gespreide
vingers op de overgang van borst naar buik en voel of de borstkas
beweegt. Kijk ondertussen naar borst en buik of deze omhoog gaan.
Luister vlak bij de mond van het slachtoffer naar de ademhaling. Bij
normale ademhaling het slachtoffer laten liggen in de voor hem meest
prettige houding. Is de ademhaling rochelend, controleer dan of de
mond leeg is en leg het slachtoffer in stabiele zijligging.
Wanneer er geen ademhaling is, moet het slachtoffer worden gereanimeerd.
- Controle van de bloedsomloop gaat het gemakkelijkst bij de halsslagader. Bij een kloppende halsslagader vooral aandacht geven aan de
ademhaling. Voel je geen kloppende slagader dan is reanimatie met
gebruik van de defibrillator noodzakelijk.

doek, bijvoorbeeld een theedoek, aan weerskanten van de wond deze
dichtdrukken en vast blijven houden gedurende langere tijd
- Zit er niets in de wond, dan rechtstreeks op de wond druk uitoefenen
- Indien bloeding niet is te stoppen, probeer dan de slagader dicht te
drukken en wacht op deskundige hulp
DE BELANGRIJKSTE PUNTEN SAMENGEVAT

- Denk in alle situaties aan de eigen veiligheid en die van anderen
- Stel het slachtoffer gerust zodat het zich ondanks alles veilig voelt
- Laat het slachtoffer bij voorkeur niet alleen, laat anderen hulp inroepen en bevestigen dat hulp onderweg is
- Bij levensbedreigende situaties DIRECT deskundige hulp inroepen
- Wanneer men 112 belt, vermeld de plaats en het adres van het ongeval en het telefoonnummer
- Bel in principe nooit af, al lijkt de situatie onder controle. Dit i.v.m. eventuele na-effecten
- Verplaats het slachtoffer niet en voorkom afkoeling; bescherm het slachtoffer tegen wind, maar
breng het NIET onmiddellijk in een warme ruimte of onder een warme douche. Het slachtoffer moet
zich zelf van binnenuit gaan opwarmen
- Spreek het slachtoffer aan en houd hem ondertussen goed in de gaten

TIP 2
Wanneer een slachtoffer een ernstige bloeding heeft
Een bloeding moet als ernstig worden aangemerkt als er veel bloed uit
de wond komt of zelfs eruit spuit.
Wat te doen?
- Bel 112 en spreek het slachtoffer kalmerend toe
- Het betreffende lichaamsdeel omhoog brengen en ondersteunen,
nooit afklemmen!
- Het slachtoffer laten liggen, dus nooit laten staan
- Zit er een voorwerp in de wond, dan laten zitten en met een schone
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HOOFDSTUK 3

Roeien
Beoefenen van de roeisport
Roeien is na hardlopen waarschijnlijk de oudste sport ter wereld.
Het is daarnaast een zeer gezonde sport. Mensen die er niet
bekend mee zijn -en dat zijn er erg veel- zullen vaak naar hun
biceps wijzen als je vermeldt dat je de roeisport beoefent, terwijl
de roeibeweging in werkelijkheid bestaat uit een zeer evenwichtige
belasting van een groot aantal spieren. Bij het roeien is de
techniek bijna altijd belangrijker dan pure kracht. Je kunt niet
zo maar in een bootje wegvaren, want dat leidt alleen tot natte
kleren en een zwemoefening. Daarom krijg je gedurende lange
tijd instructie van één van onze leden, die dat geheel vrijwillig
in zijn/haar vrije tijd doet. Het spreekt dan ook vanzelf dat je
de afspraken met een instructeur nauwkeurig nakomt en tijdig
bericht van verhindering geeft.
Roeiboten kunnen met twee riemen (scull-riemen) of één riem
(boordriem) per roeier worden voortbewogen. De aanduiding is
dan; scullen of boordroeien.
VISIE OP HET LEREN ROEIEN

De vereniging ziet het singleroeien als basis voor het ploegroeien. Uit
die visie valt af te leiden dat eerst een singlebevoegdheid behaald moet
worden om de bevoegdheid voor het ploegroeien in boten van dezelfde
categorie te verkrijgen.
De singleboot is een effectief leerinstrument. De singleboot koppelt
fouten direct terug naar de roeier, die merkt dat de boot iets ongewensts
doet. Wie wil leren roeien, kan dus het beste in een singleboot leren
roeien. Wie zijn niveau wil verhogen, moet daarom in een snellere, dus
smallere en dus moeilijker singleboottype leren roeien. De roeier die dat
hogere niveau in de singleboot heeft bereikt, is ruim voldoende vaardig
om in de vergelijkbare ploegboot te roeien. Wel zal hij een keer een
ploegbevoegdheid behaald moeten hebben.
Het idee is dus: wil je (beter) leren roeien, verbeter dan je techniek in
een singleboot.

Bevoegdhedenbeleid, examens en
botenplan

Het bevoegdhedenbeleid heeft gevolgen voor de soorten examens. Wat
het ploegscullen betreft neemt de examencommissie slechts examen af
in de C4. Examens afnemen in de ploegboottypen A en B is niet nodig,
omdat uit onze visie op het singleroeien voortvloeit, dat wie in de skiff
op het 1e niveau is afgeroeid, zeker kan roeien in de corresponderende
ploegboot.
Hetzelfde geldt voor het afroeien op skiff 2e niveau. Als het skiffexamen
is behaald, wordt de ploegbevoegdheid C4 automatisch opgewaardeerd
tot het niveau waarop skiffexamen is afgelegd.
Voor wat het boordroeien betreft, geldt dat de examencommissie boordexamens afneemt in de C4 en in de B-boot. Voor de A-boten hoeft geen
afzonderlijk examen te worden gedaan. Wie afgeroeid is in de B-ploegboot en het hoogste skiffexamen heeft behaald, is voor de hoogste
boordboten bevoegd.
Het botenplan is afgeleid van deze visie. De vereniging heeft een grote
vloot van C1-boten, oefenskiffs en gladde skiffs, die voor ruime oefenmogelijkheden zorgen. Een overzicht van de roeivloot is te vinden op de
website.

In het schema met de roeibevoegdheden op bladzijde 72 is zichtbaar gemaakt op welke wijze deze visie in het bevoegdhedenbeleid is omgezet.

Andere wegen
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bepaalde leden niet langs de hierboven geschetste weg hun bevoegdheden kunnen halen en met name niet aan de eisen van het singleroeien
kunnen voldoen. Te denken valt hierbij aan bepaalde fysieke beperkingen of aan problemen om in een (smalle) single boot het evenwicht/
de balans te bewaren. Daarom bestaat er voor deze roeiers een tweede
weg. Een lid, dat meent voor de bevoegdheid voor een bepaalde ploegboot in aanmerking te komen en niet aan de eisen van het singleroeien
kan voldoen, dient een schriftelijk verzoek in bij de roeicommissie. Het
verzoek gaat begeleid van de reden waarom de roeier de bevoegdheid in
een singleboot niet kan behalen.
De roeicommissie beoordeelt het verzoek. Zij kan besluiten de bevoegdheid af te geven of examen te laten afnemen voor het gewenste boottype. Als de roeicommissie de bevoegdheid afgeeft, dan deelt zij dit schriftelijk het desbetreffende lid mee en eveneens onder welke voorwaarden
de bevoegdheid geldig is. De roeicommissie kan de mogelijkheid voor
deze tweede weg slechts bieden aan individuele leden, niet aan ploegen.
In de bevoegdhedenlijst van de leden is zichtbaar wie langs deze weg
zijn bevoegdheid heeft verkregen, doordat bij het desbetreffende lid in
de kolommen ploegroeien een hogere bevoegdheid vermeld staat dan in
de kolom singleroeien.
De oefenperiode

1e jaar: april - oktober
Het eerste boottype waarin je gaat oefenen is over het algemeen een C1,
maar het kan voor behendige leerlingen, bij voorbeeld ervaren watersporters, een skiff zijn. De C1 is een betrekkelijk brede, redelijk stabiele
éénpersoonsboot zonder stuurplaats. Het eerste jaar krijg je van april
tot oktober tweemaal per week telkens één uur instructie in dit boottype, wat soms afgewisseld wordt door een oefening in een gestuurde of
ongestuurde tweepersoons boot.
1e jaar: oktober – april
In oktober begint het winterseizoen. Het water is dan koud en het is dan
te riskant voor weinig ervaren roeiers om alleen te roeien. Voor die tijd
formeren wij ploegen van vier roeiers en/of roeisters (mannen- vrouwen- of mixed ploegen). Je kunt zelf aangeven met wie je een ploeg wilt
vormen. Als dat niet lukt word je bij het samenstellen ervan door ons
geholpen. Met deze ploeg oefen je gedurende de gehele winterperiode
onder leiding van een instructeur in het boottype C4. In principe wordt
er alleen bij harde wind, vorst of mist niet geroeid.
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2e jaar: april - oktober en oktober - april
In het tweede jaar wordt er vanaf april weer instructie in de C1 gegeven,
maar nu eenmaal per week gedurende een vol uur. Ook hier geldt dat
vaardige roeiers in een skiff hun instructie kunnen vervolgen. Ook nu
worden de vaardigheden steeds per onderdeel door een supervisor
getoetst en er wordt een theoretisch examen afgelegd. Ook moet je een
vaardigheidsproef doen door in een bepaalde tijd een bepaalde afstand
te roeien. Bij goed gevolg ben je geslaagd voor het C1-tweede niveau,
dat je voor deze boot bevoegd maakt, zodat je er zelfstandig in kunt
roeien.
Daarnaast kun je met dezelfde of een andere C4- ploeg in het tweede
jaar blijven varen om tenslotte het examen ploegroeien en/of sturen af
te leggen. De examens ploegroeien en sturen staan los van elkaar en
kunnen ook vóór het diploma C1 2e niveau worden gehaald.
Het tijdstip van alle examens stelt je instructeur in overleg met een
zogenaamde supervisor vast. Een met goed gevolg afgelegd examen
in een bepaald boottype geeft je de m
 ogelijkheid in een dergelijke boot
zonder instructeur uit te varen. Na het behalen van het C1-, C4- en het
stuurdiploma kun je ook aan allerlei tochten deelnemen.
Vervolg
Het is de bedoeling dat je na het examen C1-tweede niveau het resterende zomerseizoen in dit type boot blijft varen om verdere ervaring op
te doen.
Indien je ambitie hebt, bestaat de mogelijkheid naar een smallere boot
over te stappen, de B1 of de Filippi-oefenskiff, ook weer een éénpersoonsboot zonder stuurplaats. Meestal begint de instructie hierin,
afhankelijk van het aantal beschikbare instructeurs, het derde jaar.
In dat jaar kun je ook kiezen te gaan boordroeien. Afhankelijk van je
ambities en enthousiasme ga je door met varen op de Eem, het toeren
in Nederland en wellicht in het buitenland, of je kiest voor het wedstrijdroeien.
Opleiding instructeurs en stappenplannen

Je krijgt instructie van onze leden, die zich vrijwillig daarvoor inzetten.
Zodra je over enige roei-ervaring beschikt, zal ook van jou gevraagd
worden nieuwe leden op te leiden. Daarbij ondersteunt de roeicommissie je. Je krijgt in het derde jaar dat je roeit een opleiding tot instructeur.
Je zult merken dat dankzij die opleiding en het geven van instructie je
eigen roeivaardigheid toeneemt.

BWV DE EEM Aan de boorden



53

De Roeicommissie verzorgt een A- voor startende en een B-opleiding
voor gevorderde instructeurs, steeds met enkele theorie-avonden en
praktijkdagen. De theorieavonden worden in maart, de prakrijkdagen in
april en mei gegeven.
Instructeurs staat nog een ander hulpmiddel ter beschikking. De roeicommissie van De Eem heeft een drietal Stappenplannen ontwikkeld,
die een instructiemethode overeenkomstig onze visie op het roeien
beschrijven en als leidraad voor de instructeurs dienen. De delen zijn:
- Stappenplan 1 C1 eerste niveau (gericht op de instructie aan beginners)
- Stappenplan 2 Singleroeien (gericht op de instructie aan meer gevorderde roeiers in singleboten)
- Stappenplan 3 Ploegroeien en sturen
De stappenplannen komen ook in de instructeursopleidingen ruimschoots aan de orde. Deze instructiemethode vormt samen met Aan de
boorden een geheel. Heb je belangstelling voor deze boekjes, dan kun je
ze kosteloos bij de roeicommissie verkrijgen.
Samenvatting

In chronologische volgorde ziet het roeiprogramma er de eerste twee jaren als volgt uit:
EERSTE jaar
Januari/februari Je hebt belangstelling voor de roeisport opgevat en je, bij voorkeur via de website,
opgegeven bij het ledensecretariaat.
Maart		
Je wordt uitgenodigd voor een introductiemiddag, waar je infomatie krijgt over
de gang van zaken bij de vereniging en over het roei-instructie programma. De instructie start de 1e
zaterdag in april. Het eerste jaar krijg je 2 x per week, in tweetallen, van 2 verschillende instructeurs
1 uur les, meestal op een van de doordeweekse ochtenden of avonden of (minder voorkomend)in het
weekeinde aan het einde van de ochtend.
Je geeft op een formulier aan op welke tijden je wel en niet kunt; vervolgens word je ingedeeld en je
ontvangt van je instructeur bericht over je lestijden.
April – juni
De instructie start, je maakt vorderingen die door een van de supervisoren op een
lijst worden afgetekend. Je leert de vereniging kennen en draait misschien al mee in een bardienst.
Juli – augustus
De lessen gaan in principe 2 x per week door, al kan de vakantie van jou of
van instructeurs voor een onderbreking zorgen. Gemiddeld gesproken haal je alle onderdelen van je
aftekenlijst. De snelle leerlingen kunnen al onderdelen van het C1 2e (SS2)niveau halen.
September
Via een speciaal aanvraagformulier, te downloaden van de website, kun je
je opgeven voor het ploegroeien in de winter. Lukt het niet zelf een ploeg te formeren, dan is er de
‘maatjesavond’, waarop ploegen worden samengesteld voor het komende winterprogramma.
De instructie gaat door tot oktober.
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Oktober – april
Het winterseizoen; je zult in deze periode alleen ploegroeien in een C4 scull en
tevens je eerste stuurlessen krijgen.
TWEEDE jaar
Januari/februari In deze periode geef je je op voor verdere instructie (C1 2e niveau) vanaf april; je
krijgt 1 x per week les. Je kunt je tevens opgeven om door te gaan met ploegroeien en sturen.
April – oktober
Je oefent in de C1 om alle onderdelen van de C1 2e niveau-aftekenlijst te halen
(waaronder ook het theoriegedeelte) en je doet verder ervaring op met ploegroeien en sturen; eventueel
leg je al op beide onderdelen examen af.
Augustus
Je geeft je weer op voor het ploegroeien in de winter.

Recreatief roeien

De roeisport kan op verschillende manieren worden beoefend. Het
grootste deel van de leden roeit louter recreatief, of is daarvoor in opleiding. Een klein deel beoefent een vorm van wedstrijdroeien.
Veel leden beoefenen het roeien om hun conditie te verbeteren of op
peil te houden. Ze roeien één of meerdere keren per week, zowel in
vaste ploegen als in wisselende samenstellingen, of individueel.
Jeugd- en juniorenroeien

Voor leden tot en met veertien jaar worden door de KNRB bij verschillende verenigingen behendigheidscompetities en korte baan wedstrijden
georganiseerd. Ook andere vormen van wedstrijden staan zo nu en dan
op het programma. Voor deze evenementen nodigt de jeugdbegeleidingsgroep de jeugdroeiers uit.
Daarbij kunnen ze ook deelnemen aan korte tochten of een kort jeugdkamp. Elk jaar organiseert de KNRB in Friesland jeugd- en juniorkampen
voor de leeftijden 10 - 14 jaar en 14 - 16 jaar, en een juniorzwerfkamp
voor de leeftijdsgroep van 16 - 20 jaar, waaraan alle verenigingen in
Nederland kunnen deelnemen.
Voor juniorenroeiers (16-18 jaar) worden door diverse verenigingen
wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden staan vermeld in het Evenementennummer van het blad Roeien. Juniorleden die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden bij de jeugdbegeleidingsgroep.
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Toerroeien

Al tijdens de instructieperiode en zeker erna, kan men deelnemen aan
toertochten van de vereniging. De toercommissie organiseert tochten
op eigen water, zoals de openingstocht, sluitingstocht en ‘Midweek’
roeien. Tevens is zij behulpzaam bij deelname van leden aan tochten
georganiseerd door andere verenigingen of in het buitenland. Als men
de eerste examens met succes heeft afgelegd kan men aan tochten deelnemen. Naast de door ons georganiseerde tochten en evenementen, is
er in overleg met de toercommissie altijd ruimte voor eigen initiatief.
Verschillende verenigingen hebben boten te huur. Hierover dient men
vooraf met het bestuur van de ontvangende vereniging overleg te plegen.
Ook door andere verenigingen worden er in de loop van elk jaar tochten
georganiseerd waarvoor de toercommissie onze leden kan inschrijven.
De toercommissie van de KNRB organiseert binnen- of buitenlandse
wherrytoertochten. Deze staan vermeld in het januarinummer van het
blad ‘Roeien’ met alle data voor het hele jaar. Behalve dagtochten zijn er
ook langere tochten mogelijk.
Voor deelname aan toertochten en C4-ploegroeien buiten verenigingsverband zijn Ploegscull (PS2) en het basisstuurdiploma (ST2)vereist,
tenzij de Toercommissie anders beslist.
Wedstrijdroeien

Nationale Wedstrijden
Onze vereniging stelt ploegen samen voor deelname aan nationale
wedstrijden. Voor het ploegroeien is de Head of the River en voor het
single roeien de Skiffhead het belangrijkste evenement. Om te kunnen
deelnemen moet men minimaal drie tot vier keer per week trainen.
Ergometertraining en indoortrainingen kunnen de training daarbij
ondersteunen.
‘Veteranen’ roeien ( >27 jaar)
Er is grote belangstelling voor het veteranen roeien. Populaire wedstrijden zijn de wedstrijden op de Amstel aan het begin van het wedstrijdseizoen, de ‘Heineken Roei-vierkamp’, de ‘Head of the River’en de
Skiffhead.
Ploegen die hieraan deelnemen bestaan uit veteranenploegen, of uit
leden die in het recente verleden aan (inter)nationale wedstrijden hebben deelgenomen, de zogenaamde clubachten of clubvieren.
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Roeiontmoeting met wedstrijdkarakter (ROW)
Bij deze roeiontmoetingen gaat het om een combinatie van recreatief
roeien en wedstrijdroeien.
De afstanden die geroeid worden zijn ongeveer 4-8 km. Er wordt op
allerlei roeiwater geroeid; de wedstrijden worden door verenigingen verspreid door het hele land georganiseerd.
Voorbeelden zijn: de Alkmaar-Akerslootrace, de Dommelregatta, de Lingebokaal, de Eemhead.

Ook hier weer zien we dat naast de prestatie de gezelligheid een belangrijk deel van de sport vormt. Om met enig succes te kunnen deelnemen
moet men één tot drie keer per week trainen, inclusief indoor trainingen.
In het evenementen-nummer van het blad ‘Roeien’ (uitgegeven onder
auspiciën van de KNRB) worden alle wedstrijdmogelijkheden genoemd.
Informatie hieromtrent is bij de roeicommissaris en de wedstrijdsecretaris te verkrijgen.
Wedstrijden uitgeschreven door BWV De Eem
De vereniging streeft er naar meer belangstelling voor wedstrijden op te
wekken door het organiseren van wedstrijden op ons eigen roeiwater.
In het verleden is zo de EemlintRace ontstaan en recentelijk de clubkampioenschappen. Eens in de vier jaar organiseren we in samenwerking
met verenigingen uit de omgeving de Natroweemus. De Natroweemus
(Naarden, Tromp, Weesp, de Eem en Hemus) is een ludieke wedstrijd,
waarbij in mixed achten gestreden wordt. Iedereen die roeit kan hieraan
meedoen. De winnende vereniging neemt de ‘Gouden Eend’ mee naar
huis.
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K.N.R.B. Klassement Marathonroeien
Marathonroeien staat voor prestatietochten van 50 km of meer. Wie aan
tenminste 6 evenementen heeft deelgenomen en daarmee in totaal een
afstand heeft geroeid van tenminste 300 km, ontvangt in het najaar een
K.N.R.B. oorkonde van erkenning als marathonroeier/ster van het jaar.
Een evenement dat als estafette en met ten hoogste een dubbele bootbemanning wordt verroeid, telt mee voor de helft van het aantal kilometers. Slechts evenementen van 70 km of meer kunnen als estafette
worden meegeteld.

Techniek van roeien
De roeibeweging

Roeien is een doorgaande, cyclische beweging waarin de diverse
lichaamsdelen gelijktijdig of kort na elkaar actief zijn. De techniek van
het roeien is een beweging die de boot op de meest effectieve manier
voortbeweegt. Al bestaat er over de vorm van de ideale haal geen volledige eensgezindheid, we mogen er wel van uitgaan dat de roeibeweging
volmaakt is als de gebruikte kracht zo effectief mogelijk wordt omgezet
in bootsnelheid.

Aangepast roeien

Roeien is een sport die mensen met een handicap ook kunnen beoefenen. Bij ‘De Eem’ bestaat de mogelijkheid om met bepaalde handicaps
aan het roeien deel te nemen. De vereniging heeft de beschikking over
een catamaranskiff, die door de stichting ‘Roeivalidatie’ in bruikleen
is aangeboden. Ook maken deze leden soms gebruik van een speciale
wherry; deze is bestemd voor de ‘Natroweemus’-verenigingen en ligt bij
Tromp in Hilversum. De Roeicommissie geeft hierover zo nodig nadere
informatie en gaat op verzoek de mogelijkheden na.

Fasen
De roeibeweging kan in een aantal fasen verdeeld worden, maar bedenk
wel dat het geheel één doorlopende beweging is.
Fase 1: De uitzet of uitpik;
Fase 2: De voorbereiding op de komende haal: wegzetten en inbuigen,
gevolgd door oprijden, de zogenaamde recover;
Fase 3: De inpik;
Fase 4: De doorhaal. Inpik en doorhaal vormen samen de ‘haalbeweging’.
Scullen
Bij het scullen houdt iedere hand één riem aan het uiteinde vast, terwijl
de duimen op de kopse kant van de handle liggen om de riemen naar
buiten (in de dollen) te drukken. Beginnend na de uitpik is de beweging
als volgt:
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Wegzetten en inbuigen
Je zit achteraan de sliding met gestrekte knieën; het bovenlichaam is
iets voorbij de verticale stand (doorvallen). De schouders bevinden zich
dan achter de heupen. De bladen zijn uit het water getild en het blad is
horizontaal gedraaid. De handen gaan in een snelle beweging en vloeiend van het lichaam af. Je strekt nu de armen (wegzetten) en buigt het
bovenlichaam naar voren door te scharnieren in de heupen (inbuigen),
waardoor de schouders voor de heupen komen; dan pas ga je op het
bankje naar voren. Tijdens het oprijden bevindt het lichaam zich dus al
in de inzethouding. Het oprijden gebeurt rustig en gelijkmatig om het
doorlopen van de boot niet te verstoren.
Oprijden
Houd bij het oprijden (ook ‘recover’ genoemd)het hoofd omhoog en
kijk recht naar voren. Rij ontspannen op: schouders laten zakken en
niet in de handles van je riemen knijpen. Rij rustig op: neem voor het
oprijden twee maal zoveel tijd als voor de haal. Halverwege het oprijden
draai je het blad terug naar de verticale stand, die nodig is voor de inpik,
je handen zijn dan net voorbij je knieën.
Het ontspannen in de recover is nodig om verkramping en te snelle vermoeidheid te voorkomen. Ook treden er, wanneer de roeier ontspannen
zit, minder gemakkelijk balansverstoringen op, dan wanneer deze zich
verkrampt door de boot beweegt.

Inzet of inpik
De handen zijn tijdens het laatste deel van het oprijden zo hoog geheven dat de bladen dicht bij het water zijn gekomen (‘het water naderen’).
Je zit nu vooraan, de onderbenen staan ongeveer vertikaal.
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Door de gestrekte armen vanuit de schouders iets omhoog te laten
scharnieren pak je het water met het blad. Het blad is ongeveer voor 7/8
onder water; de bovenste rand blijft boven water. Na het vastzetten van
het blad in het water volgt direct de been-trap.
De haal
Aan de haal werken achtereenvolgens benen, rug en armen mee. Op
het moment van de inpik begint de beentrap. De beentrap wordt via de
gespannen rug en armen op het blad overgebracht. De rug blijft gedurende de beentrap in rechte lijn ingebogen. De romp fungeert alleen als
een statische overbrenger van krachten. Bedenk dat -juist bij jeugdige
roeiers- de rug erg kwetsbaar is. Let dus op een goede houding. De rug
mag nooit in de inzet worden opgezwaaid en in de aangespannen houding nooit overstrekt zijn.
Aan het eind van de uittrap (gestrekte knieën en nog niet volledig ‘doorgevallen’) begint het ‘bijhalen’. Bijhalen doe je door de armen in te
trekken, soepel en niet met een ruk; schouders ontspannen, ellebogen
losjes langs je lichaam. De handles worden tot vlakbij, maar niet voorbij
het lichaam, bijgetrokken; de afstand tot de borst is ongeveer een vuistbreedte.
Uitzet of uitpik
De handles zijn zo hoog naar de borst bijgehaald, dat het blad tot aan
de uitzet geheel onder water blijft. Het blad komt vertikaal uit het water
en wordt horizontaal gedraaid door de pols omlaag te bewegen. Hierna
ben je weer bij fase 2, de recover.
Boordroeien
Bij boordroeien en scullen is de roeibeweging in principe gelijk.
De verschillen met het scullen zijn de volgende: de handen houden één
riem vast in de bovengreep, met ongeveer twee vuisten tussenruimte,
waarbij de buitenhand het uiteinde van de handle omsluit en voor doldruk zorgt. Met de binnenhand wordt de riem gedraaid.
In de houding vlak voor het begin van de haal is de buitenarm geheel
gestrekt, de binnenarm noodzakelijkerwijs zeer licht gebogen. De beide
benen zijn sterk gebogen, waarbij de knie van het been aan de dolzijde
zich tussen de armen boven de kielbalk bevindt; het andere been valt
iets naar buiten. Het bovenlichaam mag afhankelijk van de beoogde
haallengte iets naar de dolzijde worden gedraaid. De schouder van de
buitenarm is vóór en iets hoger dan de ander schouder, waarbij het
borstbeen boven de kielbalk blijft.
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Sturen
Algemeen

Spreek kort en duidelijk en gebruik standaardtermen. Blijf attent op
scheepvaart voor en achter. Voor de afvaart schrijft de stuurman de boot
af, controleert of de riemen op de juiste plaats zitten, of overslagen en
ontluchtingsluikjes dicht zijn e.d. Voor het instappen en uitzetten let hij
op de situatie op het water, ook achter zich.
Sturen en roeruitslag

Vaar in principe altijd zoveel mogelijk in een rechte lijn, daardoor kunnen de stuurbewegingen klein blijven en ontstaat een minimale extra
weerstand als gevolg van de uitslag van het roerblad. Stuur bij deze kleine koerscorrecties tijdens de recover (het oprijden). Moet er een grotere
koersverandering gemaakt worden, trek dan met een niet te grote, doch
constante kracht aan één der stuurlijnen. Beperk de roeruitslag tot ongeveer 30˚. Gedurende de roeicyclus zal deze hoek iets variëren en wat groter zijn tijdens de recover en wat kleiner tijdens de haal. Kijk ter controle
eens achterom en probeer zelf te voelen, met welke kracht op de stuurlijn je de maximale hoek van 30° bereikt. Bij een grotere kracht, dus een
grotere roerhoek (boven 30° roeruitslag), wordt het stuurresultaat slechter. De sturende kracht neemt af en de remmende kracht neemt toe. Het
gaat dus om subtiel sturen, met een kleine, maar constante kracht.
Is de koersverandering te groot om deze alleen met het roer te bereiken,
gebruik dan bovendien commando’s als: ‘SB/BB best’, of ‘BB/SB houden en rondmaken’.
Het wegvaren

(zie ook verderop onder commando’s)

Op het commando ‘Handen aan het vlot’ en ‘Uitzetten gelijk...nu’, pakken de roeiers het vlot vast en duwen de boot af. Daarna wordt los gekomen van het vlot door middel van slippend te strijken of voorzichtig met
de bladtip tegen de rand van het vlot af te duwen; vervolgens eventueel
strijken aan beiden boorden. De te strijken afstand zo kort mogelijk
houden. Dit voorkomt de kans op schade aan het roertje. Wegvaren over
stuurboordwal.
Het aankomen

Aankomen doe je in het algemeen tegen de wind (of de stroom) in. Voor
onze vereniging geldt dat je in principe het vlot met stuurboord nadert,
maar harde noord- of noordoostenwind of een sterke stroming richting
Amersfoort kan het noodzakelijk maken van deze ‘rotonderegel’ af te
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wijken. Door zowel bij vertrek als aankomst de stuurboordwal te houden
hinder je andere boten zo min mogelijk. Kom altijd zodanig aan, dat
de boot niet tegen het vlot aan vaart. Ga voor de aanlegmanoeuvre uit
van een hoek van aankomst van ongeveer 30°, iets kleiner voor langere
boten (voor een acht b.v. ca. 20°) en iets groter voor kortere boten.
Bedenk, dat de aankomstsnelheid aan deze hoek en het boottype dient
te worden aangepast: meer snelheid bij een grotere hoek en minder
snelheid bij een kleinere hoek. Maak afspraken met degene die op boeg
zit over het aankomen. De boeg kan ‘houden’ roepen als de boot vlakbij
het vlot is.
Rondmaken

Over het algemeen rond je zodanig dat de roeiers de dichtstbijzijnde
wal zien. De stuurman heeft de wal dus in de rug. Met een haalbeweging kom je namelijk sneller en makkelijker van de wal weg dan met een
strijkbeweging. Bedenk, dat je door te halen of te strijken aan één boord,
behalve ‘rond’ ook wat vooruit of achteruit gaat. Wil je in een nauw vaarwater rond maken, laat dan halen en strijken zonder oprijden. Is het erg
krap, zeg dan niet ‘rond’, maar ‘halen SB’, ‘strijken BB’ enz.; dan kun
je zo nodig twee of meer keer achter elkaar laten halen (of strijken). Bij
sterke dwarswind kun je beter rondmaken aan de hoge wal in plaats van
aan de lage wal. Soms, afhankelijk van de situatie, moet je bij zijwind zo
rond maken dat de boeg ‘door de wind’ gaat. Halen gaat dan n.l. tegen
de wind in en je drijft minder af.
De wind

De factor wind is in het bovenstaande nog niet uitgebreid ter sprake
gekomen, toch vormt de wind voor veel mensen het grootste probleem
bij het uitvoeren van manoeuvres. De wind dient vrijwel geen invloed te
hebben op de keuze van de hoek van aankomst. Vaar in geval van wind
mee langzaam en laat vroeg lopen. Houd bij tegenwind er goed de vaart
in. Dit wordt anders met de wind dwars op de boot. Je hebt nu bovendien te maken met verleieren (dwarsuit wegdrijven). In dat geval is het
zaak om de punt van de boot voldoende in de richting van de wind te
houden. Vooral dit laatste vereist veel praktische oefening.
De ‘lage wal’ is de wal waar de wind je heen drijft. Vaar bij harde wind er
niet te dicht langs, anders raak je ‘aan lager wal’.
Golven

Het is voor de roeiers prettig als de stuurman hoge golven, veroorzaakt
door een ander schip, buiten boord weet te houden. Leg de boot stil
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evenwijdig aan de golven, bladen plat op het water en laat het boord aan
de kant van de golf optillen (commando: ‘BB/SB hoog’, ‘riemen uithouden’.
In nauw vaarwater weerkaatst een harde beschoeiing de golf. Hij komt
dan terug onder een hoek van 90°. Zorg dat de boot dan ook weer parallel aan de golf komt te liggen, voordat kan worden uitgehouden.
Zie voor het roeien met hoge golven ook hoofdstuk 2, par. Hoge golven.
Onoverzichtelijke situaties

Zorg bij het doorvaren van een vernauwing (brug of zijsloot) altijd dat
je er recht voor komt. Verminder bij onoverzichtelijke situaties snelheid
en vraag of de boeg mee uitkijkt. Roeiers waarschuwen de stuurman ook
voor oplopers, maar de stuurman kijkt zelf ook regelmatig achterom.
Schepen die aankomen bij het vlot hebben voorrang. Leg dus geen boot
in het water waarmee je een aankomend schip hindert.
Roeitermen

Een paar termen, die je instructeur zal gaan gebruiken:
uitpik
		
wegzetten en inbuigen
		
oprijden of recover
inzet of inpik
haal
		
uittrap
		
doldruk
strijken
		

de bladen vertikaal uit het water tillen (de handles naar beneden duwen)
aan het eind van de haal;
armen strekken en dan het bovenlichaam naar voren buigen
door te scharnieren in de heupen;
na het wegzetten en inbuigen weer naar voren rijden voor de volgende haal;
de bladen vertikaal in het water zetten voor het begin van de haal;
het handvat (de handle) van de riem(en) naar je toetrekken
met de bladen in het water;
met de voeten tegen het voetenbord jezelf wegduwen
(N.B. haal en uittrap doen de boot bewegen);
zorgen, dat de kraag van de riem tegen de dol blijft drukken;
een beweging tegengesteld aan de ‘haal’ (de bladen van je af duwen),
waardoor de boot achteruit vaart.

Opmerkingen
- Bij scullen houd je de linkerhand boven de rechter
- Zorg, dat bij de haal handrug, pols en onderarm in één rechte lijn
liggen
- Zit steeds op twee billen, ook als de boot wat scheef ligt
- Zit ontspannen in de boot: schouders laag, hoofd rechtop
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Commando’s
Bij de gestuurde nummers draagt de stuurman een grote verantwoordelijkheid en is conform het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) ook
aansprakelijk. Dit houdt in dat de stuurman het commando heeft over
de boot. Hij moet in staat zijn de boot te manoeuvreren en de roeiers te
laten doen wat hij wenst, uitsluitend gebruik makend van de hier volgende standaardcommando’s. De roeiers worden geacht de betekenis hiervan te kennen en moeten onder alle omstandigheden de commando’s
van de stuurman uitvoeren. Het is belangrijk dat de stuurman ze luid
en duidelijk geeft. We onderscheiden waarschuwingscommando’s en
uitvoeringscommando’s.
Toelichting bij de commando’s

Uitbrengen van de boot
‘Aan de boorden ... tillen gelijk ... nu’. Voor gladde boten volgt meestal
het commando: ‘Boven de hoofden’ en/of ‘op de rechter c.q. linkerschouder’, waarna de boot voorzichtig naar buiten wordt gebracht. Op
het commando: ‘In de spanten’ worden de handen naar de spanten
gebracht. Mogelijk is het commando: ‘Uitsplitsen’, waarbij op aanwijzing een deel van de roeiers naar bak- en een ander deel naar stuurboord draait en de boot in de spanten neemt. Bij ‘Voor de buiken’ wordt
de boot aan de spanten voor de buiken gehouden. Bij ‘Overslagen los’
worden de ballen aan de waterzijde van de overslagen gehaald en worden de overslagen losgemaakt; eventueel wordt enkele roeiers gevraagd
om te lopen naar de waterkant om daar de overslagen los te maken.
‘Voeten tegen de rand van het vlot’ en ‘Uitzetten gelijk’ doen de boot in
het water belanden. Wherry’s, C2x+ en C-vieren kunnen op de kiel over
de vlotrand in het water worden geschoven, zo mogelijk over de rol.
Denk er aan dat aankomend verkeer voorrang heeft op ploegen die een
boot te water willen laten. Vertrekkende ploegen moeten zo snel mogelijk hun plaats aan het vlot vrijmaken (stellen op het water!).
Instappen
‘Instappen gelijk ... één ... twee ... drie’
Instappen gelijk: de roeiers moeten zich naast de boot opstellen met het
gezicht naar de achtersteven. Zij moeten erop letten dat hun rolbankje
halverwege naar de boeg van de boot is uitgereden, de riemen in de dollen zijn geschoven en de overslagen aan de vlotzijde zijn gesloten.
In een scullboot pakt men met de hand aan de waterzijde de handles
van de beide riemen. Daartoe worden beide riemen haaks op de as van
BWV DE EEM Aan de boorden



65

de boot gelegd. In een boordboot houden de roeiers de handle van hun
riem met één hand vast.
Eén: de voet aan de bootzijde op het opstapplankje plaatsen.
Twee: het lichaamsgewicht overbrengen op de in de boot geplaatste
voet, het tweede been binnenboord brengen, de voet van dat been in de
voetriem plaatsen en op het rolbankje gaan zitten.
Drie: de voet van het opstapplankje in de andere voetriem plaatsen.
Hierna worden de overslagen aan de waterzijde gesloten en de voetenborden gesteld. In het geval van een gestuurde vier vraagt de stuurman
vervolgens één (boeg) klaar, respectievelijk, twee, drie en vier (slag)
klaar.
Uitzetten aan bakboord of stuurboord; wegvaren vanaf de vlotzijde. Als
iedereen klaar zit in de boot om te gaan roeien moet de roeiboot vrij van
de vlotzijde af zien te komen. Dit kan het beste gebeuren door iemand
te vragen de boot met de riemen uit te zetten. Bij scullboten zonder
trekstang kan men ook van het vlot gaan door slippend te strijken. Het
eenvoudigst is echter om voorzichtig met de tip van het blad tegen de
rand van het vlot de boot uit te duwen. Let er daarbij wel op dat de tip
niet beschadigt. De commando’s zijn: ‘Handen aan het vlot…uitzetten
gelijk nu… slippend strijken aan stuurboord (bakboord), ofwel: ‘Voorzichtig met de bladtip uitzetten’.
Starten
‘Slagklaar maken ... slagklaar ... af’
Slagklaar maken: naar voren rijden voor de inpik (bladen plat op het
water).
Slagklaar: de bladen vertikaal draaien en in het water zetten. Als iedereen goed voorin zit en de boot in balans ligt, dan het commando: Af: de
roeibeweging gaan maken.
Stopcommando’s
‘Laat ... lopen’
Laat: op het moment van de inpik (bij het begin van de haal).
Lopen: aan het eind van de haal (uitpik). De haal wordt afgemaakt. Blijf
dan achter zitten de benen gestrekt, de handles naar beneden drukken en de armen strekken. (De bladen zijn dan nog boven het water).
‘Bedankt’; bladen plat op het water.
‘Vastroeien’: bladen enigszins (45 graden) opdraaien en in het water
drukken.
Het volgende commando wordt gegeven als de boot veel vaart heeft:
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‘Houden’: riemen verticaal draaien in het water voor een snelle stop,
hierbij blijven de armen gestrekt.
Het op koers leggen van de boot
Het verdient aanbeveling om de boot eerst op koers te leggen.
‘Klapje op ... af’: een kleine haal maken, zonder gebruik van het rolbankje, om de boot een kleine koersverandering te geven.
Af: beginnen met de haal.
‘Klapje strijken ... af’: idem, maar dan strijkend.
‘Halen bakboord (stuurboord) ... af: (of halen boeg (slag) ... af)’
Bedoeld wordt dat de roeiers aan het genoemde boord of op de
genoemde plaats hele halen met gebruik van rolbankje maken, te
beginnen op het commando: ‘af’. Er wordt gestopt op het commando:
‘bedankt’.
Strijken
‘Strijken ... gelijk’
Strijken: het blad blijft in de haalstand.
Gelijk: tegen de handle(s) duwen in plaats van trekken, de boot achteruit laten varen (roer recht en stuurtouwen strak houden).
Bij het strijken dienen de bladen in de recover over het water te gaan
met de bolle kant boven en de voorkant schuin omhoog. Dit geeft een
betere balans.
Keren van de boot (ronden)
‘Over bakboord (stuurboord) ... rond’
Over bakboord (stuurboord): na dit commando gaan de roeiers zodanig
zitten, dat direct na het commando ‘rond’ kan worden begonnen met
strijken op het gewenste boord.
Rond: het boord waarover rond gemaakt wordt strijkt eerst, daarna haalt
het andere boord.
Bij rondmaken dienen de géén werk verrichtende bladen over het water
te slifferen. Dit geeft een betere balans. In C-boten rijden de roeiers tijdens het strijken en halen op het bankje mee; in gladde boten niet.
‘Bedankt’: met dit commando worden de roeibewegingen beëindigd. De
bladen worden plat op het water gelegd.
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Koerscorrectie tijdens het varen
‘Bakboord Best / Stuurboord Best’
Dit commando wordt gebruikt bij het sturen zonder roer of ter ondersteuning van het roer bij een scherpe bocht. Het genoemde boord
oefent meer kracht uit, het andere niet genoemde boord juist minder
kracht. Dit wordt beëindigd door het commando: ‘Beide boorden gelijk’
of: ‘Bedankt voor best’, waarna beide boorden gewoon doorroeien.
Obstakels, nauwe doorgangen of bij aanleggen
‘Light paddle’: bij nadering van bruggen, nauwe doorvaart, bij het aanleggen en ook bij niet geheel overzichtelijke situaties, geeft de stuurman
het commando: ‘light paddle’.
De halen worden dan zonder kracht gemaakt.
Commando: ‘Slippen’ (halend): het blad, iets achterover leunend, langszij de boot brengen, waarbij je steeds de riem vasthoudt met het blad
slifferend over het water. Als de brug laag is, komt hier het commando
bij: ‘Liggen’. Alle roeiers gaan achterover liggen, de Stuur gaat voor- of
achterover.
Let op dat bij sommige boten volledig slippen niet mogelijk is door de
bevestiging van de dolpen. De halende riem dan iets uit de dol trekken.
Riemen hoog: (meestal aan één te noemen boord) hierbij houd je de
bladen zo hoog mogelijk boven het water door de handle in de boot te
duwen. Dit bij obstakels in het water of bij het langszij komen aan het
vlot.
Riemen half: dit commando wordt gegeven bij het passeren van een
nauwe doorvaart. Men trekt de riemen, die een hoek van 90 graden met
de boot-as maken, gedeeltelijk terug in de dollen.
Uitbrengen van de riemen: na de commando’s: ‘slippen’ en ‘riemen
half’, moet alvorens weer verder te varen eerst het commando: ‘uitbrengen van de riemen aan bak en/of stuurboord’, gegeven worden.
De commando’s voor slippen, riemen half en uitbrengen van de riemen
gelden zowel voor stuur- als voor bakboord.

Ná het uitstappen (dus als de roeiers aan de wal staan) worden de overslagen aan de vlotzijde pas losgemaakt.
‘Uitstappen gelijk ... één ... twee ... drie’
Uitstappen gelijk: de voet aan de waterzijde uit de voetriem halen en op
het opstapplankje zetten.
Eén: het lichaam naar voren buigen en opdrukken; andere voet uit de
voetriem halen en.
Twee: voet op het vlot plaatsen; de riem aan de waterzijde gelijktijdig
meetrekken. Drie: zet dan ook de voet vanaf het opstapplankje op het
vlot en trek de riem voorzichtig verder mee (laag houden) om deze vervolgens uit de dol te halen. (Blijft de boot liggen, leg dan de steel op de
andere riem)
Boot uit het water halen
De riemen uit de dollen halen, te beginnen met de riem aan de waterzijde. Eventueel het roer van de boot halen.
Bij wherry’s, C2+ en C4 -en wordt de boot haaks ten opzichte van het
vlot gelegd en over de kiel horizontaal uit het water getrokken. Niet laten
kantelen, want dan beschadigt de huid van de boot.
Bij C1 en C2 –zonder en bij gladde boten staat iedere roeier aan de rand
van het vlot en volgt het commando:
‘Aan de boorden ... tillen gelijk ... nu!’ De boot uit het water tillen en
voor de buik vast houden. C1 en C2 – zonder worden gedraaid en op
een schraag gelegd, met de boegbal op de grond.
Bij gladde boten volgen de commando’s:
‘Boven de hoofden, bak- of stuurboord er onderdoor, de boot draaien in
de handen’.
‘Overslagen vast’ De boot op twee schragen leggen (eventueel schoonspuiten) en afdrogen.
De boot ‘in de handen’, ‘op de schouder’ of ‘boven de hoofden’ naar
binnen dragen en in de stelling leggen, waarbij de boot nooit op de riggers of dollen mag steunen. De riemen en eventueel het roertje afdrogen en ophangen. Zie verder ook de regels op pagina 80 en verder.

Uitstappen
Voordat de roeiers uitstappen gaat eerst de stuurman aan wal. (Bij een
acht houden stuurman en boeg de boot vast.) Deze houdt de boot vast
aan rigger en boord (ruimte tussen vlot en boot circa 10 centimeter) en
geeft dan de commando’s.
Zijn de dollen voorzien van overslagen, dan zegt de stuurman: ‘overslagen los aan waterzijde of aan bak-/ stuurboord’.
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Enkele voorkomende situaties en bijbehorende commando’s
Een commando bestaat uit twee delen met een kleine pauze ertussen:
waarschuwing
uitvoering (SB = Stuurboord; BB =Bakboord)
instappen
1. riggers van het vlot
		
2. instappen gelijk ... één, twee, drie
		
3. overslagen aan de waterzijde sluiten
wegvaren van het vlot 	uitzetten ... gelijk (resp. het vlot vastpakken en krachtig afduwen)
begin roeibeweging
slagklaar maken ... slagklaar ... af
einde roeibeweging	1. laat ... lopen (resp. bij inpik en bij uitpik; de bladen blijven vrij van het
water)
		
2. bedankt (bladen op het water)
afremmen tot stilstand 1. laat ... lopen
		2. vastroeien (en vervolgens) houden gelijk (bladen geleidelijk aan BB en SB
in verticale stand draaien)
strijken
strijken gelijk, BB en/of SB strijken, eindigt met ‘bedankt’
wenden, rondmaken rond over BB of SB, eindigt met ‘bedankt’ (BB of SB halen)
koerswijziging
BB of SB best ... bedankt voor best of: Beide boorden gelijk
langzaam varen
‘light paddle ‘
nauwe doorgang
slippen beide boorden, BB of SB ... riemen uit
aanleggen
1. laat ... lopen
		
2. riemen hoog (eventueel slippen aan SB en/of BB)
		
3. BB of SB houden

alle onderdelen zijn afgetekend, is de bevoegdheid behaald. Bij SS2
hoort een vaardigheidsproef, die inhoudt, dat men binnen een bepaalde
tijd in een C1-boot een bepaalde afstand moet afleggen en een theorieexamen.
Voor Skiff 1e en 2e niveau (SS3 en SS4) ontvangt de leerling eveneens
een handtekeningenlijst. De procedure verschilt met het C-niveau: de
vaardigheden worden alleen afgetekend door leden van de Examencommissie tijdens de examendagen. De Examencommissie maak steeds via
de Website en het prikbord bekend, wanneer deze gepland zijn. In de
regel zijn het de eerste zaterdagen van de maanden mei t/m oktober
en de laaste zaterdag van oktober. In overleg met de Examencommissie
kan hiervan afgeweken worden. Inschrijven voor een examen kan alleen
met instemming van de instructeur.
Het Theorie-examen

Het Theorie-examen is onderdeel van het examen C1 2e niveau (SS2).
De examencommissie toetst de theorie schriftelijk.
De ‘lesstof’ omvat de hoofdstukken 2. (Veiligheid en EHBO) en
3. (Roeien) uit Aan de Boorden.
Het Theorie-examen is ook voorwaarde om te kunnen deelnemen aan
het Stuurexamen. De schriftelijke toets vindt plaats op de ‘examendagen’ of op afspraak met een van de leden van de Examencommissie
Het Stuurexamen

Roeibevoegdheden en examens
Het Roeivaardigheidsdiploma

Na het afleggen van alle stappen van het C1 1e niveau(SS1) ontvangt
ieder lid het roeivaardigheidsdiploma, waarop de examencommissie
alle te behalen niveaus aantekent. Een overzicht van de door alle leden
behaalde proeven wordt door de ledenadministratie een aantal malen
per jaar bijgewerkt in de ledenlijst op de website. Tevens ligt een exemplaar ook naast het afschrijfboek in de hal van de vereniging en in de
Recover op de bar bij de telefoon.
Een met goed gevolg afgelegd examen in een bepaald boottype geeft de
bevoegdheid om in een dergelijke boot zonder instructeur uit te varen.
De vaardigheden voor C1 1e en 2e niveau (SS1 en SS2) worden tijdens
de lessen door supervisoren getoetst; iedere leerling ontvangt een
‘handtekeningenlijst’, waarop de vaardigheden staan aangegeven. Als
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Ook voor het Basis Stuurexamen (St 2) wordt gewerkt met een handtekeningenkaart; de vaardigheden worden tijdens zg. Stuuraftekendagen
gekeurd. Als alle punten zijn afgetekend is het diploma behaald.
Voor St 3 en St 4 volgt men enkele praktijklessen o.l.v. een ervaren
Stuur; het examen wordt tijdens de examendagen afgenomen, danwel
op afspraak met een van de leden van de examencommissie.
Algemene eisen

Voor alle praktijkexamens gelden de volgende algemene eisen.
- Het examen dient in clubtenue te worden afgelegd.
- Men moet de onderdelen van een boot kennen, evenals de voornaamste boottypen.
- Men moet op de hoogte zijn van de regels van de vereniging met
betrekking tot reservering (afschrijven) en onderhoud van boten, roeibevoegdheden en de manier waarop schade moet worden gemeld.
- Men moet de voornaamste regels van het verkeer te water kennen
(Binnenvaart Politie Reglement).
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De eisen per niveau/boot

Deze worden bepaald door het Bestuur, op advies van de Roeicommissie. De exameneisen staan integraal beschreven op de website en hangen eveneens op het prikbord op de Roei.
Schema Roeibevoegdheden

Verklaring niveaus van bevoegdheden

1
2
3
4

Single (SS)
C1 1e niveau
/wherry SS1
C1 2e niveau
SS2
Skiff 1e niveau
SS3
Skiff 2e niveau
SS4

SW --

Ploeg Scull(PS)
Wherry

Boord (BO)
Wherry

Sturen (ST)
Wherry

C4
PS2
Glad 1e niveau
PS3
Glad 2e niveau
PS4

C4
BO2
Glad 1e niveau
BO3
Glad 2e niveau
BO4

C4
St2
4+, 4x+
St3
8+, 8x+
St4

Stromend water

--

Stromend water

Enkele opmerkingen:
- Voor de Wherry wordt geen aparte bevoegdheid toegekend
- De PS2 bevoegdheid kan los van de SS2 bevoegdheid worden behaald
- PS3 en PS4 volgen daarna automatisch de SS3 en SS4 bevoegdheid
- Na SS2 en PS2 kan de BO2 bevoegdheid worden behaald
- Na BO2 kan de BO3 bevoegdheid los van SS3 worden behaald
- Na BO4 volgt daarna automatisch de SS4-bevoegdheid
Jeugd; enkele bijzonderheden

Het voorgaande is gelijk voor jeugdleden en volwassenen.
Voor de jeugd zijn er de volgende bijzonderheden:
Afwijkend van het bovenstaande begint de jeugd niet met roeien in een
C1, maar start direct in een skiff. De jeugdleden leren roeien via het
jeugdstappenplan van de KNRB en daarbij hoort een bevoegdheden-/
examenschema dat erg lijkt op dat van de volwassenen.
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Materiaal
Botenplan

De Materiaalcommissaris stelt t.b.v. het Bestuur, in overleg met de Roeicommissaris, gehoord de Roeicommissie en de Materiaalcommissie,
een botenplan op. Het botenplan omvat het aankoopbeleid van boten
voor de komende jaren. Aan de hand van het afschrijfboek kan worden
nagegaan hoe intensief een bepaald type boot wordt gebruikt. Bij het
opstellen van het botenplan wordt o.a. hiermee rekening gehouden. De
kwaliteit van oude boten wordt door de materiaalcommissie beoordeeld.
Boottypen

Oefen- en toerboten
Deze worden gebruikt voor instructie en/of het maken van toertochten in binnen- en buitenland. Ze hebben wel een kiel en veelal een
hoge boeg en een van boeg tot achtersteven doorlopend boord. Voor
instructie en recreatie zijn vooral de C-boten populair. De wherry’s zijn
uitermate geschikt om tochten mee te varen. Je kunt er b.v. bagage en
proviand in meenemen en omdat ze ruim en stevig zijn, kan er makkelijk tijdens het roeien op het water worden gewisseld tussen stuurplaats
en roeiplaats.
Wedstrijdboten
Deze schepen hebben aan de onderzijde geen kiel, alleen een vin. Ze
zijn glad aan de buitenkant.
Deze schepen dienen reglementair altijd te zijn voorzien van een witte
beschermingsbal op de boeg teneinde lichamelijk letsel bij aanvaringen
zoveel mogelijk te beperken.
Door de wedstrijdcommissaris zijn in overleg met de roeicommissaris
en de materiaalcommissaris enkele boten als wedstrijdmateriaal aangewezen. Wedstrijdploegen die in één van deze 'beschermde boten' willen
gaan roeien moeten vooraf toestemming vragen aan de roeicommissaris.
Indeling boottypen

De in de roeisport meest voorkomende boottypen kunnen we naar verschillende gezichtspunten onderscheiden.
- Het aantal roeiplaatsen.
- De wijze van voortstuwing.
- Het materiaal en de bouwwijze.
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Het aantal roeiplaatsen
Eén, twee, vier of acht roeiplaatsen.
Sommige boottypen kunnen al dan niet zijn voorzien van een stuurplaats. Is deze afwezig dan spreken we van een stuurmanloze twee
of vier of kortweg van ‘een twee zonder’. In deze boten wordt door de
roeiers met de riemen gestuurd of, indien een roer is bevestigd, stuurt
de boeg de boot met behulp van een beweegbaar voetenbord, dat via
kabels is bevestigd aan het roerjuk.
De wijze van voortstuwing
Roeiboten kunnen met twee riemen (scull-riemen) of één riem (boordriem) per roeier worden voortbewogen. De aanduiding is dan; scullen
of boordroeien. Enkele ploegboten kunnen worden omgeriggerd van
scull naar boordroeien. Dit vereist een dubbele set riggers.
Codering boottypen
Om kortweg een boottype aan te geven is met cijfers en tekens een
codering ontwikkeld.
Een boottype wordt kortweg omschreven door:
Een cijfer (1,2,4 of 8) plus de mogelijke tekens x, + en –
Het cijfer geeft het aantal roeiers aan
Een ‘x’ teken betekent dat de boot een Scull boot is
Zonder een ‘x’ teken staat voor boordroeien
Met een + teken betekent met stuurman
Met een - teken betekent zonder stuurman
Zo is bijvoorbeeld een 1x een skiff, een 8+ een boordacht met stuurman,
een 8X+ een Scull-acht met stuurman en een 4X+ een 4 mans scullboot
met stuurman.
Tegenwoordig wordt de gecombineerde aanduiding X+ meer en meer
vervangen door een asterisk, bij voorbeeld 4*.

spits uitlopende boeg. De kuip bij voor- en achtersteven zijn afgedekt
met kunststof of taft, zodat luchtkasten ontstaan.
C-boten, waarvan de huid eveneens is opgebouwd uit dunne hechthouten platen (5 mm) die naadloos met elkaar verbonden zijn, waardoor
een gladde huid ontstaat. Het dolboord zit bij deze boten hoger boven
het water dan bij de eerder genoemde gladde houten boten; bovendien
zijn ze voorzien van een duidelijke buitenkiel.
Boten met een kunststof huid
Deze worden vervaardigd van met glasfiber versterkt polyester. Van dit
materiaal kunnen thans alle typen boten worden gemaakt. Het grote
voordeel hiervan is dat de kunststof boten minder zwaar zijn en veel
minder onderhoud vergen.
Tegenwoordig worden kunststof boten vaak uit twee dunne lagen kunststof met een verstevigende tussenlaag gemaakt. De tussenlaag kan
schuim zijn of van een honingraat structuur. De boten zijn daardoor
lichter maar helaas ook kwetsbaarder geworden.
Bootonderdelen

Om goed met andere roeiers te kunnen communiceren, maar ook met
de materiaalcommissie, is het noodzakelijk de benaming te kennen van
de verschillende onderdelen van de boot en de riemen. Zie de schematische tekening op bladzijde 76. In de huidige kunststof boten zijn
een aantal van deze onderdelen niet meer terug te vinden, omdat soms
verschillende onderdelen gecombineerd konden worden. Zodoende
worden kosten en gewicht bespaard.

Het materiaal en de bouwwijze

Boten met een houten huid
Overnaadse boten, waarvan de huid is opgebouwd uit elkaar overlappende planken (gangen) van boeg naar achtersteven, die dakpansgewijs
met elkaar zijn verbonden. Bij onze vereniging zijn alleen nog enkele
wherry’s overnaads gebouwd.
Gladde boten, waarvan de huid bestaat uit dunne platen (2-3 mm) die
naadloos met elkaar zijn verbonden, waardoor een gladde huid ontstaat.
Deze boten hebben geen buitenkiel. Ze hebben een opstaand boord, dat
alleen de plaatsen van de roeiers en de stuurman omsluit en een lage
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Boot Achtersteven(6); boeg of voorsteven met
boegbal(7). Het geraamte van de boot wordt gevormd
door: buitenkiel(8) met kielbeslag(9), binnenkiel(10),
lijfhout(11), topboord(12) en spanten(13). Overnaadse
boten hebben vaak ook kimkielen(14) en vrangen(15).
De spanten zijn de verbindingen tussen kiel, lijfhout
en topboord. Tegen deze spanten is de huid bevestigd.
De huid is glad(16) of overnaads. Glad wil zeggen: de
houtdelen (dikte ongeveer 3mm) zijn gebogen en nauwsluitend tegen elkaar gehecht. Overnaads wil zeggen:
de huid is opgebouwd uit dakpansgewijs over elkaar
geklonken planken (dikte ongeveer 5 mm), die vanaf de
kiel resp. zandstrook(17), eerste t/m vijfde gang(18) en
dolboord(19) genoemd worden. De voor en achterpunt
van gladde boten zijn aan de bovenzijde dichtgemaakt
met zeildoek of plastic, de zogenaamde taft.

aan de ogen in de achtersteven verbonden. De onderdelen van het roer zijn: roerblad(3), roerjuk(4) en stuurtouwen(5).

Roer Dit wordt met een roerpen(1) en/of vingerlingen(2)

Bootonderdelen

De riem bestaat vervolgens uit de bladtip(38), het
blad(39), de hals(40), de steel(41), de manchet(42), de
kraag(43) en het handvat of handle(44).

Verder ziet men het rolbankje(33), dat heen en weer
rijdt in de twee lopers of slidings(34) met voorstop(35)
en achterstop(36). Tussen de slidings zit het
opstapplankje(37).

In de boot ziet men de stuurstoel(27), de
buikdenning(28), de voetenborden(29) met voetzool,
hielsteun, voetriem of schoen. Het voetenboord is verstelbaar door middel van de spoorstok(30) met stelpennen of
vleugelschroeven(31) in de grundel (32).

Extra versteviging van de bootconstructie geven de dwarsverstevigingen die binten(20) en diagonaallatten(21)
heten. Tussen binnenkiel en de binten zitten korte verticale steunen, de zogenaamde pilaartjes(22). Tegen het
dolboord(19) zijn de outriggers(23) gemonteerd. Aan het
einde daarvan zitten de dollen(24). Deze zijn of open
of voorzien van overslagen(25). De dol draait om de
dolpen(26).

Bootgebruik

Afschrijfboek Roeien

Roeimateriaal is zeer kostbaar. Een roeiplaats kost ongeveer € 3000 en
een riem gemiddeld € 250 per stuk (prijsniveau 2011)
De boten waarin we roeien zijn zeer kwetsbaar, omdat de constructie
zodanig is ontworpen dat ze goede vaareigenschappen hebben. Om
weinig weerstand in het water te hebben zijn ze smal en zo licht mogelijk uitgevoerd. Materiaal om ze sterker te maken zou de boot niet
alleen zwaarder maken, maar ook moeilijker hanteerbaar. Roeiboten
zijn daarom gevoelig voor mechanische beschadiging, welke veroorzaakt kan worden door bijvoorbeeld botsen tegen de rand van het vlot,
stoten met riggers tegen een paal, een deurpost of een andere boot,
tillen aan verkeerde onderdelen, of geen juiste ondersteuning. Daarom
moeten schragen en karretjes altijd onder de spanten geplaatst worden.
Schade die door stoten ontstaat, is vaak onzichtbaar, maar vermindert
de levensduur van de boot aanzienlijk. Als namelijk door stoten een
bepaalde verbinding zwakker wordt, zullen andere verbindingen overbelast raken, waardoor op den duur breuken en scheurtjes in spanten of
huid ontstaan.
Let op: de boegbal is er niet ter bescherming van de boot bij het aankomen, maar om een ander niet te verwonden.
Chemische beschadiging treedt op als water, met daarin opgeloste stoffen, in onderdelen van de boot kan doordringen. Vermijd dus krassen
in de verf of de lak, die bv. kunnen ontstaan wanneer je de boot aan het
landvast langs het vlot sleept zonder hem uit de kant te houden. Droog
de boot en de riemen af; boten die op hun kiel in de loods liggen vooral
ook van binnen drogen om rotten van de binnenkielbalk te voorkomen.
Eventueel aanwezige ontluchtingsluikjes altijd openen voordat de boot
wordt weggelegd anders kan het vocht niet verdampen.
Verwijder modder of zand. Maak de slidings schoon. Vuile slidings veroorzaken schade aan het loopwerk van de rolbankjes.

De datum, naam van de kapitein, uur van vertrek en aankomst moeten
bij de betreffende boot op het afschrijfformulier in de hal worden genoteerd. Boten mogen voor maximaal twee uur worden afgeschreven voor
zover het roeischema dat mogelijk maakt. Wie langer wil roeien vraagt
de materiaalcommissaris daarvoor toestemming.
De functie van het afschrijfboek is tweeledig. In de eerste plaats willen
we uit veiligheidsoverwegingen weten welke boten op het water zijn en
wanneer ze terugverwacht worden. Als tweede is de registratie van het
gebruik van de boten een extra hulpmiddel voor de materiaalcommissaris voor het opstellen van een botenplan. Het botenplan omvat het aankoopbeleid van nieuwe boten voor de volgende jaren en de vervanging
van oude boten.
Riemen

De losse onderdelen van een boot, zoals riemen en roertje, worden
eerst uit de loods gehaald. Scullriemen worden één voor één of per stel
gedragen met het blad naar voren. Bij het dragen van twee riemen dient
de wijsvinger tussen de riemen te worden gehouden. Het blad is het
kwetsbare deel van de riem. Draag daarom altijd de riem met het blad
naar voren, zodat je ziet wat je doet. De kunststofriemen worden met de
bladpunt (tip) naar boven op het vlot gelegd (de bolle kant naar beneden). De tip dient naar boven gericht te zijn, omdat anders de tip van
het blad snel afslijt en een gemene scherpe rand ontstaat. Alle riemen
worden bij ‘de bak’ of aan de zijkant van het vlot gelegd. Ook kunnen de
riemen in het water bij ‘de bak’ worden gelegd, waarbij de manchet op
de vlotrand rust. Dit vermindert de kans op schade!
Boordriemen worden altijd één voor één uit de loods gedragen.
Na het roeien worden de riemen op dezelfde wijze op het vlot neergelegd alvorens ze worden afgedroogd en in het riemenrek worden teruggehangen.

De gevolgen van schade zijn niet alleen hogere kosten voor de vereniging, maar je hebt er direct zelf mee te maken. Omdat het onderhoud
en de reparaties in eigen beheer moeten worden uitgevoerd, is het dikwijls lastig om aan te geven hoelang de boot niet gebruikt kan worden.
Zorgvuldige omgang met het materiaal is dus van het grootste belang.
Net als bij andere roeiverenigingen zijn daarom richtlijnen opgesteld,
die een juiste behandeling van het materiaal waarborgen. Aansprakelijkheid van de bemanning is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
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Regels bij in- en uitbrengen van boten

(NB zie de poster - tillen in de Recover en bij de loods)
Tillen met veel mensen is beter dan met te weinig.
Altijd tillen vanuit de benen met een rechte rug
Getild mag worden aan:
- voorpunt
- achterpunt
- spanten en binten
Niet getild mag worden aan:
- het voetenbord
- de stuurstoel
- de slidings
- de diagonaallatten
- de riggers

Alvorens de boot naar buiten te brengen wordt eerst gekeken of er
ruimte langs het vlot vrij is en of er terugkomende boten gaan aanleggen. Terugkomende boten hebben voorrang op vertrekkende boten.
Vertrekkende ploegen moeten zo snel mogelijk hun plaats aan het vlot
vrijmaken (stellen op het water!).
De ‘til’-commando’s worden bij ploegboten door de stuurman gegeven,
bij ongestuurde nummers door de boeg. De rest van de ploeg houdt
zich stil bij het naar buiten brengen van de kostbare en kwetsbare boten.
De stuurman gaat altijd aan het eind van de boot achterin de loods
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staan om zo de punt van de boot bij het naar buiten dragen voor stoten
te behoeden.
Voor het transport van de wherry’s door de loods en over het vlot kunnen transportkarretjes worden gebruikt of moet de boot worden getild
tot aan het vlot, waar eerst de achtersteven via de kielbalk over de rand
van het vlot voorzichtig te water wordt gelaten. Dit geldt tevens voor
andere kielboten zoals de C2x+, C2+ en C-vier boten die niet op een
trolley liggen. De overslagen van de roeidollen moeten dicht zijn tijdens
het transport.
Voor C-boten die op een trolley liggen geldt onderstaande procedure.
C-boten van een trolley in het water leggen
- Zorg dat er voldoende personen aanwezig zijn om de boot te tillen,
minimaal vier, zes is beter. Vraag hulp en help elkaar. In ieder geval
twee vóór en twee achter aan weerszijden van de draagspanten. Een
van hen geeft de commando’s. De rest is stil.
- Kijk of er plaats is om de boot via de vlotrand of vlotrol haaks te water
te laten.
- Rij de trolley met boot naar buiten. De trolley voortbewegen door aan
de stalen trolleysteunen te trekken. Tegenwoordig zitten die staanders
goed vast en breken niet gemakkelijk af. De twee personen achter bij
de boot moeten de trolley alleen begeleiden/sturen door de boot lichtjes (anders duw je de kiel van de rol) vast te houden.
- Zorg dat de trolley haaks op de vlotrand komt te staan. De trolleywielen nooit op het houten vlot zetten, Zet de voorwielen op de rem en
verwijder de tennisballen. (NIET al in de loods de tennisballen verwijderen).
- De personen stellen zich nu op, in ieder geval twee vóór en twee achter naast hun draagspant. Anderen tillen mee in het midden aan het
aan een spant.
- Op commando rolt de ploeg de boot in evenwicht voorzichtig over
de smalle kielrol van de trolley richting water, terwijl de boeg van de
boot licht wordt getild, zodat de kiel NIET over de rubberen voorsteun
schuurt. Beter is het om dit met sterke mensen tillend te doen en de
kielrol niet gebruiken.
- Als de boot een stuk van de trolley afgerold is, moet de boot getild
worden anders raakt de boot het vlot. Tillen doe je aan de draagspanten vóór en achter en eventueel in het midden ook aan een spant.
- Rol de boot haaks over de vlotrand of vlotrol te water. Houd de boot
goed in balans, anders schuurt de huid van de boot over de vlotrand.
Verwijder nu de tennisballen en maak nu de overslagen los.
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- Iemand houdt het landvast in de hand. Als de boot vrij in het water ligt
trek dan de boot evenwijdig aan het vlot.
- Zet de trolley terug in de loods (wielen van de rem!) en ga lekker roeien.
Boten zonder kielbalk (bv. een gladde vier, een dubbel scull of een skiff ) nooit
over de vlotrand schuiven, maar altijd tot aan de vlotrand dragen en daar evenwijdig aan het vlot in het water leggen. Let erop dat de boot ver genoeg wordt
weggezet om te voorkomen dat de huid van de boot het vlot raakt en daardoor
krassen oploopt. Wanneer de kracht van de roeiploeg niet toereikend is voor het
gewicht van de boot kan hulp van andere roeiers worden gevraagd.

voorkeur pas op het horizontale deel van het vlot omdraaien. Let op dat
de overslagen bij het draaien nog dicht zitten omdat het gevaar groot
is dat deze tijdens de draaimanoeuvre de grond raken. Het verwijderen
van de tennisballen en het openen van de overslagen aan de waterzijde
gebeurd pas wanneer alle roeiers aan de landzijde staan, klaar om de
boot vanuit ‘voor de buiken’ en met de voet aan de rand van het vlot in
het water te zetten, zachtjes en vrij van de rand van het vlot. De tennisballen in de ballenbak deponeren, of meenemen in de roeiboot.
De bootrollator (bij C-vieren) wordt direct na het uitbrengen van de boot
naar binnen gereden op de plek waar deze thuishoort.

Bescherming van de dolpennen
Alle boten in de loods dienen twee halve tennisballen om de dolpen
aan beide zijden van het boord te hebben. Bij het uitbrengen van de
boot stoot men al snel even met een dolpen tegen de huid van een
nabijgelegen boot. Vooral met de moderne kunststof boten ontstaat dan
al snel een beschadiging. Door de dolpen met halve tennisballen af te
schermen wordt de kans op beschadiging aanzienlijk beperkt. De halve
tennisballen kunnen tijdens het roeien in de boot worden bewaard of
tijdelijk elders opgeborgen worden, bij voorkeur in de ballenbak. Voordat
de boot de loods ingebracht wordt is het belangrijk dat de halve tennisballen weer om de dolpennen zijn aangebracht
Dragen van een C1 en C2 zonder
Bij het uitnemen uit de stellingen dragen twee personen de boot ter
hoogte van het eerste spant.
Dragen van een Skiff
Bij het uit de stelling nemen draagt de roeier de boot bij de ‘oortjes’
en de helper pakt de boot bij de boeg. Houd de boot niet bij de riggers
vast, maar bij het hoofdspant. B-skiffs worden bij het bevestigingspunt
van de riggers aan de oortjes gedragen.
Dragen van een ploegboot
Op commando de boot zeer voorzichtig uit de stelling halen. Zorg dat
de halve tennisballen als bescherming om de dolpennen blijven zitten.
Als een boot op de rollers van de stelling ligt, is het mogelijk om de boot
in en uit de stelling te schuiven. Zijn dergelijke rollers niet aanwezig,
dan moet de boot uit de stelling worden getild. De stuurman geeft aan
welke roeiers ‘er onder door gaan’. Bij het naar buiten dragen de boot bij
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Inbrengen van de riemen
Het inbrengen van de riemen dient met zorg te geschieden. Voor het
te water laten van de boot zijn de overslagen aan de waterzijde losgemaakt. Is het overslagje weer dichtgevallen, dan kan de dol met de
handle van de riem weer worden vrijgemaakt. Het is fout om dit met
het kwetsbare blad te doen. Om beschadigingen te voorkomen wordt
de riem eerst met de hals in de dol gelegd en verder begeleid in de dol
zonder te duwen.
De riem aan de vlotzijde wordt altijd als eerste ingebracht en met de
bladpunt naar boven op het vlot gelegd. De riem aan de waterzijde
wordt niet geheel in de dol geleid. Laat deze riem niet in het water slierten, maar leg hem neer met de steel op de andere riem of het andere
boord.
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Wegvaren van het vlot
Als de boot in het water ligt, op commando van de stuur tegelijk instappen. Als het druk is op het vlot of op het water met aankomende boten
zo snel mogelijk wegvaren. De voetenborden dan ook pas op het water
gaan stellen.
Als iedereen klaar zit in de boot om te gaan roeien moet de roeiboot van
de vlotzijde af zien te komen. Dit kan het beste gebeuren door iemand
te vragen de boot met de riemen uit te zetten. De riemen worden laag
gehouden. Bij scullboten zonder trekstang kan men ook van het vlot
gaan door slippend te strijken. Het eenvoudigst is echter om voorzichtig
met de tip van het blad tegen de rand van het vlot de boot uit te duwen.
Let er daarbij wel op dat de tip niet beschadigt.
Voetenborden zijn soms lastig te verstellen. Maar het lukt het best als je
dat in balans met twee handen doet; om meer reikwijdte te hebben kun
je beiden voeten gespreid over de boorden leggen en de riemen onder
de oksels houden. Als de stelschroeven voldoende uitgedraaid zijn,
til dan gelijktijdig de spoorstang (met één hand in het midden) en de
onderkant van het voetenboord (met de andere hand) op en verschuif
dan het voetenbord. Nooit het voetenbord met de voeten erin verschuiven. Controleer voor het vastzetten van de stelschroeven of het voetenbord niet scheef zit en in de juiste richels zit. Draai de stelschroeven
goed aan en controleer door heen en weer bewegen met de hand of het
voetenbord goed vast zit.
De riempjes om de voeten moeten niet te strak zitten. De roeier moet er
in geval van omslaan van de boot gemakkelijk uit kunnen.
De voetsteunen zijn om veiligheidsredenen met een zg. hielstring (riempje of veter) verbonden met het voetenbankje; hierdoor wordt voorkomen, dat de voet van de roeier bij het omslaan in de steun (of in de hak)
vast blijft zitten.
Boten binnenbrengen
De boot wordt bij aankomst het zij direct door een andere ploeg overgenomen, dan wel onmiddellijk uit het water gehaald om de kans op
schade te verminderen. De boten kunnen onder invloed van wind en/
of golfslag van passerende schepen tegen het vlot worden gezet. Bovendien voorkomt het stagnatie bij het aankomen van andere schepen.
Wherry’s, C2+, C2x+, C3, en C4 boten moeten eerst loodrecht op de
vlotrand worden gedraaid alvorens ze over hun kiel uit het water worden
getrokken. Blijf tillen, schuur of wrik de boot niet over zijn kiel het water
uit!. Het tillen gebeurt bij de spanten, waarbij erop gelet wordt dat de
huid van de boot niet langs de vlotrand schuurt.
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Voor C-boten die op een trolley liggen geldt onderstaande procedure.
C-boten uit het water op een trolley leggen
- Leg zo dicht mogelijk bij het vlot aan waar de trolley komt te staan.
- Zet de trolley haaks op het vlot, voorwielen op de rem. De trolleywielen net niet op het houten vlot zetten.
- Manoeuvreer de boot zoveel mogelijk haaks op het vlot of vlotrol.
- Dit kost veelal moeite maar is belangrijk om schade te voorkomen.
- Zorg dat er voldoende personen aanwezig zijn om de boot te tillen,
minimaal vier, zes is beter. Vraag hulp en help elkaar. In ieder geval
twee vóór naast het draagspant en twee achter die de boot in balans
houden.
- Til de boot in balans in één rechte lijn over de vlotrand of vlotrol uit
het water. Als de boot niet haaks uit het water getrokken wordt, ook
in één rechte lijn blijven trekken. Niet halverwege over de vlotrand
draaien om de boot in een lijn met de trolley te krijgen, dit is funest
voor het kielbeslag. Als de achterste twee personen bij het draagspant
kunnen de boot met z’n allen optillen en eventueel dan pas de boot in
één lijn met de trolley draaien.
- Zet nu de punt van de boot op de rol van de trolley en rol voorzichtig
(de kiel raakt gemakkelijk van de smalle kielrol met schade tot gevolg)
de boot in balans over de kielrol tot de punt van de kiel de vaste rubberen voorsteun bereikt. Beter is het om dit met voldoende mensen
tillend te doen en de kielrol niet gebruiken.
- Til de boeg van de boot licht op zodat de kiel niet over de rubberen
voorsteun schuurt. Rol de boot tot de riggers bij de metalen trolleysteunen zijn. Controleer of de kiel goed op de kielrol ligt.
BWV DE EEM Aan de boorden



85

- Doe de tennisballen om de dollen (dus voordat de boot de loods
ingaat). Maak de binnenkant van de boot goed droog (dit voorkomt
ROT) en poets de buitenromp ook schoon. Roertjes in de boot leggen.
Luikjes van luchtkasten losmaken!!
- Rol de trolley (wielen van de rem!) met boot terug in de loods. Maak
hierbij gebruik van de trolley staanders (deze zitten tegenwoordig
goed vast) aan beide zijden. De achterste twee personen sturen/begeleiden de trolley alleen. Pas op dat de boot niet van de kielrol wordt
geduwd.
Gladde boten worden na het uittillen op van te voren klaargezette schragen gelegd, zodanig dat de schragen de boot op ongeveer een meter
vanaf de uiteinden ondersteunen.
Bij een skiff wordt de boot met de oortjes op één schraag gelegd en rust
de boegbal op de grond.
Hierna kan de boot worden schoongespoten en afgedroogd. Let er op
dat de beschermende tennisballen om de dolpennen worden gedaan
alvorens de boot in de loods te brengen.
Controleer of de handdoeken die gebruikt worden zandvrij zijn!! Om te
voorkomen dat de boot van de schragen glijdt, loopt men bij het drogen
van beneden naar boven. Zo blijft de boot beter onder controle.
Boten die op de kiel in de loods liggen moeten zorgvuldig aan de binnenzijde met een droge doek worden nagedroogd om schade door
inwerking van water te voorkomen! Na het drogen van de boot is het
wenselijk de doek even door de wringer te halen alvorens deze in de
loods weer wordt uitgehangen om verder te drogen. Leg hem niet op
een schraag of, nog slechter, op de grond want een handdoek met zand
zal werken als een stuk schuurpapier!
Van tijd tot tijd moeten de slidings schoongemaakt worden, omdat het
slijpsel zich in de aluminium slidings ophoopt en schade kan aanrichten
aan wieltjes en sliding.
Alvorens de boot weer in de loods te leggen moeten om alle dolpennen
weer halve tennisballen gespannen worden ter bescherming van de huid
van andere boten tijdens het op zijn plaats leggen in de loods.
Zorg er voor dat de boot weer op de juiste plaats in de loods komt te
liggen met het blauwe merkteken aan de waterzijde. Op de romp van
ploegboten zijn rode merktekens aangebracht. Deze rode merktekens
geven aan waar de boot op een stelling gelegd moet worden.
Bij boten met taften en bij glad materiaal moeten de ontluchtingsstoppen en deksels worden losgemaakt voor ontluchting van de kamers.
Controleer ook of bij de binnengebrachte boot alle overslagen nog dicht
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zijn,de beschermende tennisballen zijn blijven zitten en dat de dollen
niet uitsteken in het gangpad. In het zeldzame geval, dat het rolbankje
niet in de boot kan worden vastgezet, leg het dan op z’n kop. Dit voorkomt dat er zand tussen de wieltjes en de assen komt en het gaat niet
ongemerkt ‘aan de rol’.
Averijboek

Voordat de boot vanaf de schragen de loods wordt ingebracht is het
wenselijk eerst een globale inspectie te houden. Hierbij worden de volgende punten nagelopen:
- Scheuren, gaten en/of krassen in de romp
- Zijn de riggers krom, of zitten ze niet goed vast
- Dollen en overslagen controleren
- Spanten, let op breuk en bevestiging
- Slidings moeten schoon zijn en let op of ze niet verschoven zijn,
omdat de bevestiging los zit
- Bankjes in orde?
- Voetenborden in orde?
- Roer, roerpen, roertouw en landvasten
Alle gebreken en veroorzaakte schades moeten gemeld worden in het
averijboek. Bij grotere schades moet de kapitein deze onmiddellijk melden bij de materiaalcommissaris.
Indien een boot is omgeslagen, moet dit eveneens in het averijboek
worden genoteerd. De afstelling van de dollen kan namelijk door het
omslaan ontregeld zijn.
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Hoofdstuk 4

Zeilen
Leden met een zeilbevoegdheid kunnen recreatief zeilen op de
Eem en op de Randmeren. Er wordt gezeild in open boten, type
Valk of Randmeer. Alle leden kunnen meedoen aan zeilactiviteiten
mits er een bevoegde zeiler in de boot aanwezig is. Leden kunnen
ook zeilinstructie krijgen en opgeleid worden tot KB-1,2,3. Er wordt
jaarlijks een rooster gemaakt voor de indeling van de lessen en
reservering voor vaste ploegen zeilers. Onderhoud, winterklaar
maken en takelen in voor en najaar wordt door de zeilende leden
gedaan, onder toezicht van de zeilcommissie.
Taken en verantwoordelijkheden van de Zeilcommissaris staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Instructie en examens

Praktijklessen

De praktijklessen worden gegeven in de kielboten van de vereniging.
Deze lessen worden gegeven door instructeurs die door de zeilcommissaris zijn aangesteld. Vanaf 2010 zijn instructeurs die opleiden voor
CWO diploma’s, in het bezit van het instructeurdiploma Zeilinstructeur
2 of Zeilinstructeur 3. De instructeur heeft de keuze of er op de Eem of
op het Eemmeer wordt lesgegeven. De boten moeten tijdens de lessen
worden afgeschreven. Tijdens de lessen kunnen de boten niet recreatief
worden gebruikt. Een overzicht van de lessen, de instructeurs en de
cursisten is te vinden op de website en op het prikbord van de zeilcommissie.
Opleidingsniveau

De zeilcommissie werkt volgens de normen van de CWO (Commissie
Watersport Opleidingen). Vanaf 2010 worden alle CWO-zeilopleidingen
gegeven door door het CWO erkende instructeurs: ZI-2 en ZI-3.
Eén van de leden van de zeilcommissie is beoordelingsgemachtigde en
als zodanig namens het CWO verantwoordelijk voor de opleiding en
diplomering binnen onze vereniging. Vanaf 2010 ligt de verantwoording
voor opleiding en diplomering bij de zeilcommissieleden met ZI-3.
De ZI-3 is eindverantwoordelijk voor de ZI-2. De normen van het CWO
zijn te vinden op www.cwo.nl en op de schema's aan het einde van dit
hoofdstuk. De opleiding, die de zeilcommissie verzorgt, bestaat uit een
theoriedeel en een praktijkdeel. De theorielessen in de winter zijn voor
ieder verenigingslid vrij toegankelijk. Door middel van een inschrijfformulier via de mail of op de website kunnen leden van BWV De Eem zich
aanmelden voor praktijklessen in de zomer. Eem-instructeurs geven wel
zeillessen, maar leiden niet op voor een CWO-diploma. De lessen worden gegeven door een ZI-2 onder toezicht van een ZI-3.
Theorielessen

Gedurende de maanden januari, februari, maart en april worden theorielessen gegeven, die worden afgesloten met een examen. Deze lessen
bevatten ook voor roeiers veel interessante onderwerpen. Als theorieboek wordt gebruik gemaakt van Het Zeilboek (De nieuwe leidraad voor
zeilers ISBN 90 240 0667 8). Dit is een door het CWO voor de zeilopleidingen geschreven leerboek waarin uitvoerig op de theorie van het

88
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Daarnaast worden de theorielessen ondersteund door eigen documentatie van de zeilcommissie.
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Opgeleid wordt voor de volgende drie CWO-zeildiploma’s:
Diploma Kielboot I, voor de beginnende zeiler
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men
systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan.
Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit
alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (3 Beaufort).
Diploma Kielboot II, een prima vervolg
Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals
behandeld in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden (Kielboot I) ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord,
aangevuld met bijbehorende theorie.
Alles onder redelijke omstandigheden, niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort.
Diploma Kielboot III, voor de gevorderde zeiler
Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal én lager
wal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles
onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 6 Beaufort.

Leden die zeilles willen geven krijgen van de vereniging een opleiding
aangeboden tot en met KB3 en zeilinstructeur. Onder bepaalde voorwaarden bekostigt de vereniging deze opleiding.
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Vorderingenstaat en examens

Voor de beoordeling van de vaardigheden wordt gebruik gemaakt van
de CWO-vorderingenstaat. De daarop aangegeven onderwerpen kunnen
in willekeurige volgorde worden afgetekend door de instructeur, zodra
het betreffende onderdeel wordt beheerst. Deze vorderingenstaat blijft
eigendom van de cursist totdat alle onderwerpen zijn afgetekend.
De datum waarop het eerste praktijkonderdeel is afgetekend en de
datum waarop het laatste praktijkonderdeel wordt afgetekend, moeten
binnen hetzelfde vaarseizoen liggen (hetzelfde kalenderjaar). De theorieonderdelen vervallen na een periode van 18 maanden.
De geheel afgetekende vorderingenstaat verliest zijn geldigheid na
zes maanden. Zodra alle onderdelen zijn afgetekend, kan het examen
worden aangevraagd. Tijdens het examen zal de examinator verifiëren
of de afgetekende onderdelen nog daadwerkelijk worden beheerst. Het
diploma dat daarna wordt uitgereikt, is ongelimiteerd geldig.
De zeilcommissaris wijst, in overleg met de CWO-beoordelingsgemachtigde, een examinator aan. De cursisten kunnen zich bij de zeilcommissaris aanmelden voor het examen. De examendata worden bekendgemaakt op de site en op het prikbord van de zeilcommissie. Vanaf 2010
worden de examens afgenomen door een ZI 3 of hoger.

Bevoegdheden
Varen zonder bemanning of zonder bevoegdheid is niet toegestaan.
De bevoegdheid staat vermeld in de ledenlijst. Leden die in het verleden
hun diploma hebben behaald en nog niet met een buitenboordmotor
kunnen omgaan, kunnen hiervoor apart instructie krijgen.
Het spreekt vanzelf, dat ieder lid de verantwoordelijkheid neemt die past
bij zijn of haar bevoegdheid en rekening houdt met de vaaromstandigheden zoals wind, temperatuur, bemanning en vaarwater. Er wordt gevaren met minimaal 2 en maximaal 5 leden van 12 jaar en ouder.
Bevoegdheid
KB1
KB2
KB3
KB4/5
SPI
INE (instructeur De Eem)
ZI-2
ZI-3

Bemanning
met ≥ KB3
met ≥ KB2
met ≥ KB1
met > KB1
1 persoon
cursisten / geen
cursisten t/m KB2 / geen
cursisten t/m KB3 / geen

Kapitein 	Windkracht
nvt
op de Eem
t/m 4
op de Eem en Randmeren t/m 5
op de Eem en Randmeren t/m 6
op de Eem en Randmeren t/m 3
op de Eem en Randmeren t/m 5
op de Eem en Randmeren t/m 5
op de Eem en Randmeren t/m 6

Motor
nvt
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Dispensatie

De zeilcommissaris kan aan leden die bewezen hebben met een spinakerzeil te kunnen varen, de bevoegdheid ‘spinakeren’ afgeven.

Door de zeilcommissaris kan in de volgende gevallen dispensatie worden verleend:
- 1. Leden met een ander diploma kunnen met verenigingsboten varen,
indien zij laten zien dat zij de praktijk en de theorie van het zeilen op
een juiste en veilige manier weten toe te passen.
- 2. Ervaren zeilers zonder diploma kunnen versneld een CWO-diploma
behalen. Eventueel kunnen zij het eerste jaar met een vorderingenstaat
varen. Hun vaardigheden zijn daarop afgetekend door de zeilcommissaris of een beoordelingsgemachtigde (ZI-3).
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Specifieke veiligheid zeilen
Aan veiligheid wordt zowel bij de theorie- als de praktijklessen veel aandacht besteed.
Goed zeemanschap, het vaarreglement, het BPR (het binnenvaartpolitiereglement) interpretatie van het weerbericht, preventieve maatregelen
betreffende het materiaal, de uitrusting aan boord en een goede voorbereiding zijn vaste onderdelen van deze lessen. Het kunnen toepassen
van deze onderdelen wordt aangeleerd in de praktijk en getoetst tijdens
het examen. Zie ook hoofdstuk 2.

kleding is onontbeerlijk.
Als je gaat zeilen in voor- of najaar is het tevens aan te raden een muts
en handschoenen mee te nemen.
Weerbericht

Belangrijk is wijzigingen in het weer tijdig te zien aankomen. Vooral als
de wind gaat toenemen is het belangrijk nog voldoende tijd te hebben
om te reven of een schuilplaats te zoeken. Zie ook bij algemene veiligheid de alinea over het weerbericht.
Omslaan

Indien een boot ondanks alle eerder genoemde voorbereidingen toch
mocht omslaan, handel dan als volgt:
- breng jezelf in veiligheid door op de boot te klimmen. Op de Eem klim
je op de kant.
- blijf niet in het water liggen, dit leidt tot onderkoeling.
- vraag direct hulp via je mobiele telefoon.
Bel de vereniging telefoon: 035 - 5413216 (bel het algemene noodnummer 112 ) en geef je positie door.
- blijf vooral op ruim water bij de boot tot er hulp komt en probeer in
geen geval naar de kant te zwemmen of de boot overeind te krijgen.
Zonder assistentie is dit onmogelijk en zal onvermijdelijk resulteren in
uitputting en onderkoeling.
Afschrijven

Het is verplicht de boot af te schrijven voor vertrek, zowel voor instructie
als voor recreatief zeilen. Het afschrijfboek ligt in de hal van de Recover.
De boot in Spakenburg wordt via de site afgeschreven op internet.
Zeilkleding en reddingsvest

Leden hebben zelf een reddingsvest. In een boot dient altijd, dus ook
op de Eem, voor elk bemanningslid een reddingsvest aanwezig te zijn.
De aanschaf van een zeilpak is aan te raden. Tijdens het dragen van een
zeilpak en/of laarzen is het dragen van een reddingsvest ook verplicht.
Voor zeilers op de randmeren geldt, dat ze altijd verplicht zijn een reddingsvest te dragen. Het is ook verplicht een mobiele telefoon aan boord te hebben. Indien je niet aan deze verplichting voldoet, is het bestuur van BWV De
Eem niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
Om beschadigingen van de boten te voorkomen wordt gepast schoeisel
gedragen. Verder gelden er geen speciale kledingeisen.
Bij het maken van tochten is het belangrijk voldoende warme en droge
kleding mee te nemen, ook al is het lekker weer. Een stel droge reserve-
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Evenementen
Naast de lessen worden door de zeilcommissie vele activiteiten georganiseerd zoals zeilzondagen, jeugdweekend en roei- en zeilvakantie voor
jeugd en/of volwassenen.
Al deze activiteiten worden begeleid door ervaren zeilers of zeilinstructeurs. Behalve het sociale en het gezelligheidsaspect speelt het vergroten van de zeilervaring en het leren varen op ruim water een belangrijke
rol. De data van deze evenementen staan vermeld op de website en op
het prikbord . Inschrijving geschiedt telefonisch, per mail of met een
inschrijfformulier.
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Recreatief zeilen
Een dagdeel

Het is mogelijk om een boot voor een dagdeel te gebruiken om recreatief te kunnen zeilen op de Eem of de randmeren. Voorwaarde is wel
dat instructie- en/of verenigingsactiviteiten hierdoor niet in het gedrang
komen en dat is voldaan aan de juiste zeilbevoegdheid. De boot dient te
worden ingeschreven in het afschrijfboek of internet. Voor het gebruik
van een motor dient men contact op te nemen met de zeilcommissaris,
die over een sleutel van de motorkast beschikt. Het voorgaande geldt
ook voor de boot in Spakenburg.
Dagtochten en/of meerdaagse tochten

Het is voor leden ook mogelijk om, naast de evenementen van de zeilcommissie, zelf tochten te organiseren. De verantwoordelijkheid voor
het gebruik van het materiaal ligt volledig bij de leden, die het materiaal
in bruikleen hebben. Mogelijke schade of letsel aan derden zal door de
deelnemers zelf verzekerd moeten worden; hiervoor is de vereniging
niet aansprakelijk.
Voor deze tochten gelden dezelfde eisen als voor het zeilen op de randmeren. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. Deelnemers moeten in staat zijn zelfstandig met het botenmateriaal
om te gaan en in voorkomende gevallen juist weten te handelen.
2. Normale activiteiten van de vereniging zoals instructie, georganiseerde toertochten en wedstrijden mogen geen hinder ondervinden
3. Aan de zeilcommissaris moet schriftelijk toestemming worden
gevraagd. In het verzoek moet tenminste staan om welke periode
het gaat, wie de deelnemers zijn, wie als kapitein optreedt, wat het
mobiele telefoonnummer is tijdens de tocht en welk materiaal wordt
gewenst. Bij het verzoek moet een vaarplan van de tocht worden
overlegd met daarin de globaal af te leggen route, de plaats van overnachting en mogelijke uitwijkplaatsen in geval van calamiteiten. De
zeilcommissaris bespreekt het vaarplan met de aanvrager.
4. Van calamiteiten moet de zeilcommissaris zo spoedig mogelijk op de
hoogte worden gesteld.
5. De plannen moeten minimaal 2 weken van te voren publiekelijk
bekend worden gemaakt via het prikbord van de zeilcommissie.
Voorbereiden op dagtochten of meerdaagse tochten
Om een tocht, in verenigingsverband of tijdens recreatief gebruik, zo
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plezierig mogelijk te laten verlopen is het van belang de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
- Controleer of de uitrusting van de boot compleet is en of de boot zelf
in orde is.
- Zorg voor een waterkaart en Almanak deel 2.
- Zorg voor een waterdicht verpakte mobiele telefoon .
- Kijk bij het uitstippelen van een route eerst naar de af te leggen
afstand tot de volgende aanlegplaats.
- Controleer of iedereen aan boord een zeilpak en een reddingsvest
heeft.
- Luister naar het weerbericht en let vooral op temperatuur, windkracht
(houd rekening met je bevoegdheid), windrichting en verandering
hierin, waarschuwing voor buien, onweer en slecht zicht.
- Bekijk de lengte van de tocht, bedenk zonodig een kortere uitwijkroute. Houd rekening met bruggen en sluizen.
Uitrusting van de boot bij tochten
Voor een tocht dient de volgende uitrusting aan boord te zijn:
landvasten van één tot anderhalf maal de lengte van de boot
een peddel, meerpen, stootwillen
een vaarboom of, als er op diep water wordt gevaren, een extra peddel
een stormfok,
middelen om het grootzeil te reven,
extra zeilbandjes
een anker met voldoende ankerlijn
een hoosblik, een afvalzakje, een dweil, een borstel
een combinatietang, een schroevendraaier en een harpsleutel
verbandtrommel
buitenboordmotor met gevulde benzinetank.
ONDERHOUD ZEILBOTEN

Het dagelijkse onderhoud wordt door de zeilende leden zelf gedaan.
Dit houdt in dat de boten na het zeilen worden schoongemaakt en
gecontroleerd op kleine mankementen (zoals loszittende lijntjes of
harpjes). Deze kleine mankementen worden meteen verholpen.
In het voor- en najaar vindt groot onderhoud plaats, tevens worden de
boten in of uit het water getakeld.
Zeilende leden worden door de zeilcommissie ingedeeld om in het vooren najaar een dagdeel te helpen. Deze takel/onderhoudsdagen worden
in de jaarplanner vermeld.
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SAMENVATTING: HET ZEILREGLEMENT

Zeildiploma’s volgens het CWO-systeem

Voor het gebruik van een zeilboot moeten de volgende regels in acht worden genomen:
- Als een boot is ingedeeld voor instructie kan er geen gebruik van worden gemaakt voor recreatief
gebruik.
- Boot afschrijven conform je bevoegdheid, vermelding van je naam en de namen van de andere opvarenden.
- Minimaal 2 en maximaal 5 personen in de boot
- Gebruik van een motor is slechts toegestaan bij dagtochten of op de Randmeren.
- Een motor moet geborgd zijn aan de boot
- Een motor wordt apart afgeschreven.
- Controle van de boot en de uitrusting.
- Iedere opvarende heeft een reddingsvest
- Het dragen van een reddingsvest is verplicht op ruim water en bij het dragen van een zeilpak en/of
laarzen.
- Weerbericht en windmeter bekijken.
- Vanaf windkracht 4 Beaufort reven.
- Gepast schoeisel dragen.
- Mobiele telefoon waterdicht mee nemen.
- In geval van omslaan bij de boot blijven en alarmnummer 112 bellen.
- Na gebruik de boot goed afmeren.
- Na gebruik de boot schoon en opgeruimd achterlaten en de zelflozers open zetten
- Zeilen uithangen als ze nat zijn.
- Schades meteen melden bij de zeilcommissaris.
- Zeilende leden helpen met onderhoud aan de zeilboten.

De zeilopleiding bij BWV De Eem wordt gegeven volgens de eisen van
de Commissie Watersport Opleidingen van het Watersport verbond.
Wij leiden op voor Kielboot-1, Kielboot-2 en Kielboot-3.
Goed zeilen leer je vooral door veel te oefenen.
Hieronder kun je lezen wat je moet kunnen voor de verschillende
niveaus. Op een aftekenlijst wordt bijgehouden wat een cursist beheerst.
Tijdens de lessen worden de verschillende vaardigheden geoefend.
Elk jaar is er gelegenheid tot het afleggen van een examen. Als een cursist een deel van de vaardigheden beheerst, kan worden afgesloten met
een vorderingenstaat.
CWO I
Kan goed meehelpen en is een goede maat aan boord, hij kent de beginselen van het zeilen. Hij kan op rustig vaarwater tot 3 bft een rondje
zeilen met daarin een overstag, gijp en alle koersen, op/aftuigen en aanleggen aan de hogerwal. Daarnaast is windoriëntatie belangrijk.
Binnen de vereniging mag deze zeiler niet zelfstandig varen.
CWO II
Kan zelfstandig een boot varen op rustig vaarwater en met niet teveel
wind. Hij kan een rondje zeilen en daarbij een aantal manoeuvres uitvoeren. Hij kan de verantwoordelijkheid van schipper dragen en bepalen
wanneer iets veilig kan en wanneer het verstandiger is om iets niet te
doen of anders te doen.
Binnen de vereniging mag deze zeiler samen met een andere zeiler van
dit niveau varen op de Eem tot windkracht 4.
CWO III
Kan zelfstandig een boot varen op drukker vaarwater en met meer wind
met onervaren bemanning. Hij kan alle manoeuvres veilig en correct uitvoeren. Hierbij ligt de nadruk op het eindproduct, dat altijd veilig moet
kunnen worden neergezet.
Binnen de vereniging mag deze zeiler met beginnende zeilers varen tot
windkracht 5. Tevens kan hij les gaan geven.
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CWO I

CWO II

CWO III

CWO I

CWO II

CWO III

Zeilklaar maken van het schip

Zeilklaar maken van het schip

Zeilklaar maken van het schip

Op- en af tuigen
Met eventueel enige hulp de zeilen kunnen hijsen en strijken.

Op- en af tuigen
Op- en af tuigen
Zelfstandig het zeil kunnen hijsen Dit moet snel kunnen, om dit zo
en strijken
ook tijdens manoeuvres snel te
kunnen gebruiken. Tevens moet
dit varend kunnen op een aande-windse sliplijn.
Verhalen van de boot
Verhalen van de boot
en het kiezen van een juiste plek en het kiezen van een juiste plek
om te hijsen
om te hijsen
Zeilstanden
Zeilstanden
Zeil goed zetten naar gelang de Zeil staat te allen tijde goed,
koers, dit gaat automatisch, er
dus ook tijdens het oploeven en
hoeft niet meer nagedacht te
afvallen. Zeil reageert op elke
worden over of het zeil losser of
verandering van de wind en vaarstrakker moet.
richting.
Windoriëntatie
Windoriëntatie
Zonder al te veel zoeken windlij- Oriënteren op basis van de wind.
nen en sliplijnen kunnen vinden. Windlijnen en sliplijnen kunnen
Trucs zijn toegestaan.
‘zien’ liggen op het water. Geen
dwarspeiling meer nodig hebben.
Sturen
Sturen
Op 1 punt op de wal af kunnen
Het roer wordt ter correctie
koersen en om boeien kunnen
gebruikt, in principe wordt er gesturen/ bochten kunnen maken. stuurd met het zeil en gewicht.
Weten dat het roer wat sturen
betreft ondergeschikt is aan de
zeilen.
Oploeven en afvallen
Oploeven en afvallen
Zeilen en roer worden tegelijk
Zeil, gewicht en roer worden syningezet. Weten dat afvallen met chroon ingezet. Het is één geheel
zeilen strak lastig is.
en geen losse onderdelen meer.

Overstag
Overstag van aan de wind naar
ruim aan de wind met de juiste
commando’s.

Overstag
Overstag van aan naar aan de
wind, hierbij de juiste commando’s voeren en niet te veel
snelheid verliezen.

Overstag
Overstag van hoog aan de wind
naar hoog aan de wind. Hierbij
de overstag inzetten met het zeil
en gewicht en ook over de nieuwe
boeg de wind opvangen in het
zeil door het te vieren en weer
opnieuw aan te trekken. Dit met
de juiste commando’s en zo min
mogelijk verlies van snelheid.

Gijpen
Gijpen zonder grote koerswijziging, gijp zien aankomen en gijp
kunnen voorkomen, principe van
stormrondje weten.

Gijpen
Gijpen zonder koerswijziging,
draaigijp kunnen maken, gijpen
kunnen vermijden, gijpen kunnen
voorkomen door een stormrondje
te maken.
Opkruisen
Met aan-de-windse slagen
bovenwinds komen. Het begrip
van korte en lange slagen moet
bekend zijn. Zonodig moet een
dwarspeiling gebruikt kunnen
worden.

Verhalen van de boot
en het kiezen van een juiste plek
om te hijsen
Zeilstanden
Zeil goed zetten naar gelang de
koers (zo los mogelijk tot het zeil
gaat killen en dan iets aantrekken)
Windoriëntatie
Altijd kunnen aangeven welke
koers gevaren wordt en waar de
wind vandaan komt
Sturen
Op 1 punt op de wal af kunnen
koersen en om boeien kunnen
sturen/ bochten kunnen maken.

Oploeven en afvallen
Na het sturen het zeil aan de
koers aanpassen (lees hier na
elkaar, dus niet tegelijk).
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Gijpen
Gijpen zonder koerswijziging,
s-gijp kunnen maken, draaigijp
kunnen maken, stormrondje
kunnen maken, gijp kunnen
vermijden.
Opkruisen
Opkruisen
Bovenwinds kunnen komen met
Met hoog-aan-de-windse slagen
meerdere slagen, redelijk aan de
bovenwinds kunnen komen,
wind varen
hoogte kunnen winnen door op te
loeven in een vlaag en er moet zo
min mogelijk snelheid verloren
gaan in de overstag. Korte en
lange slagen en dwarspeiling
moet doordacht ingezet kunnen
worden.
Fokbediening
Fokbediening
Fokbediening
Actief het fok goed zetten (ook
Het fok moet altijd goed gezet
Het fok moet altijd goed staan en
als daar geen commando’s voor worden, zonder dat daar de aan- in beweging zijn, zonder dat daar
gegeven worden)
dacht bij ligt.
de aandacht bij ligt. Fok klappert bijna nooit, ook niet in een
overstag.
Commando voering
Commando voering
Commando voering
De commando’s moeten bekend Alle commando’s moeten gegeven Alle commando’s moeten gegeven
zijn en uitgevoerd kunnen worworden en er moet duidelijk van worden en de bemanning moet
den. Daarnaast moeten de com- tevoren aangegeven worden wat duidelijk van tevoren ingelicht
mando’s voor overstag en gijp en er gaat gebeuren.
worden over het plan bij manoeutijdens de manoeuvres gegeven
vres. Ook moet de stuurman de
kunnen worden.
bemanning kunnen corrigeren
als ze iets doen wat de stuurman
anders zou willen.
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CWO I

CWO II

CWO III

CWO I

CWO II

CWO III

Aanleggen en afvaren hogerwal
Aanleggen binnen een range van
3 meter rondom het aangegeven
punt, veilig en zacht (sliplanding
hoeft niet), bij teveel snelheid
weg draaien.

Aanleggen en afvaren hogerwal
Aanleggen binnen een range van
2 meter rondom het aangegeven
punt, veilig en zacht waarbij de
snelheid onder controle is. Bij
teveel snelheid wegdraaien.

Aanleggen lagerwal

Aanleggen lagerwal

Man-over-boord

Man-over-boord
De manoeuvre moet snel en correct uitgevoerd worden door: snel
af te vallen tot voor de wind, paar
bootlengtes door te varen, oploeven tot aan de wind, dwarspeilen,
overstag en zacht te varen. De
commando’s hierbij zijn manover-boord, zwem (drenkelings
naam), wijs (overig bemanningslid). De man moet aan loef, na de
stag binnengehaald worden.

Aanleggen en afvaren hogerwal
Aanleggen binnen een range
van 1 meter rondom het aangegeven punt door de goede
aan-de-windse sliplijn te kiezen
en de snelheid onder controle te
houden. Vanaf de hogerwal moet
een zo kort mogelijke route weer
terug met een nette aanleg naar
hetzelfde punt afgelegd kunnen
worden.
Man-over-boord
De manoeuvre moet snel en correct uitgevoerd worden door: snel
af te vallen tot voor de wind, paar
bootlengtes door te varen, oploeven tot aan de wind, dwarspeilen,
overstag en zacht te varen. De
commando’s hierbij zijn manover-boord, zwem (drenkelings
naam), wijs (overig bemanningslid). De man moet aan loef, na de
stag binnengehaald worden, het
fok moet bak getrokken worden
en men kan eventueel gaan
bijliggen.

Aanleggen lagerwal
De boot en manoeuvre worden
voorbereid en doorgesproken.
Bij de aanleg moet het zeil op een
aan-de-windse sliplijn gestreken
worden, als het zeil weggerold
is moet er op het fok afgevallen worden, zodat precies op de
windlijn naar het tevoren gekozen
punt wordt gevaren. Op dit stuk
wordt de boot verder net gemaakt
en worden de stootwillen uitgehangen. Ook wordt er tijdig een
fokkezak gemaakt.
Belangrijk bij deze manoeuvre is
dat er overzicht gehouden wordt
en de ogen buiten de boot zijn en
de windlijn en sliplijn kloppen tov
de kant en de kraanlijn goed zit.
Ook moeten commando’s gegeven
worden voor alle handelingen. De
grootte van de rumbus wordt bepaald door de drukte, wind, golven en het niveau van de zeiler.
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CWO I

CWO II

Wegvaren lagerwal

Wegvaren lagerwal

Ankeren

Loskomen van de grond
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Wegvaren lagerwal
De boot en manoeuvre worden
voorbereid en doorgesproken. De
boot wordt van de kant weggeduwd met de gaffel en giek, het
zeil wordt snel gehesen en zeilt
de stuurman de boot van de kant
weg door achterlijk te maken door
dit naar beneden te trekken. Als
het zeil staat kan er echt gezeild
worden en wordt de boot net gemaakt. Het is de bedoeling dat de
boot na het wegvaren niet meer
benedenwinds van de lagerwal
komt. Bij deze manoeuvre is het
belangrijk dat de kraanlijn in de
gaten gehouden wordt en dat
de boot onder controle is bij het
wegvaren.
Ankeren
Ankeren
Het anker wordt op een aan-dewindse sliplijn aan loef te water
gelaten. Bij het laten aangrijpen
moet er voldoende communicatie
zijn tussen de bemanning over
het vast zitten van het anker of
laten slippen. Bij de goede gier
moet het anker opgehaald worden
aan loef en kan de boot slippen
weer wegvaren.
Loskomen van de grond
Loskomen van de grond
Hierbij komt de creativiteit van
Hierbij komt de creativiteit van
de zeiler naar voren, het makde zeiler naar voren, het makkelijkst is de boot schuin trekken kelijkst is de boot schuin trekken
en zo weer weg varen. Eventueel en zo weer weg varen. Eventueel
kan de boom gebruikt worden
kan de boom gebruikt worden
en in het ergste geval moet men en in het ergste geval moet men
overboord.
overboord.
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CWO I

CWO II

CWO III

Voorrangsregels
De belangrijkste voorrangsregels
moeten gekend worden. Als het
niet lukt om ze toe te passen,
moet goed zeemanschap toegepast kunnen worden.
Manoeuvres

Voorrangsregels
De voorrangsregels moeten kunnen worden toegepast, als dit
niet lukt moet er veilig gehandeld
worden en moet goed zeemanschap worden toegepast.
Manoeuvres
De manoeuvres moeten goed
uitgevoerd worden en er moeten
commando’s gegeven worden.

Voorrangsregels
De voorrangsregels moeten snel
en correct toegepast kunnen
worden, ook moet de top 10 opgenoemd kunnen worden.

Bomen en peddelen

Bomen en peddelen
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Manoeuvres
Alle manoeuvres moeten van
tevoren kunnen worden doorgesproken met de bemanning
en deze moet dan volgens plan
uitgevoerd kunnen worden.
Bomen en peddelen
Het moet bekend zijn hoe je
kunt bomen zonder het roer te
gebruiken.
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