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INLEIDING
Welkom! In dit deel 2 van het handboek vind je alle informaTe van de roeivereniging De Where over de boten,
de bevoegdheden, gebruiksregels voor het materiaal en de botenloods.
Wil je andere speciﬁeke dingen weten? Kijk dan in een van de andere delen van het Handboek:
Deel 1 De vereniging
Deel 3 Roeitechniek, sturen, instrucTe en afroeien en veilig varen
Naast dit handboek vindt je veel informaTe over de vereniging op de website: www.prvdewhere.nl
Heb je Tps voor de tekst van dit handboek, mis je bepaalde onderwerpen of andere suggesTes? Geef die dan
door aan de secretaris@prvdewhere.nl

DE BOTEN
Het type van een roeiboot wordt aangeduid met een le\er, een cijfer en een of meer tekens.
De le\er W staat voor wherry, C voor C-boten en B voor B-boten.
Gladde boten hebben geen le\er, alleen een cijfer. Het cijfer gee_ het aantal roeiplaatsen in de boot aan.
Voor de speciﬁeke uitleg: zie Deel 3 van het Handboek.

WHERRY’S
Een wherry is een brede open toerboot met één of twee
stuurplaatsen. De boot is ingericht voor scullen (dat is roeien met
twee riemen). Een wherry kan zijn uitgevoerd als single wherry (voor
één roeier) of als dubbelwherry (voor twee roeiers). De Where hee_
houten en polyester wherry’s.
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GLADDE BOTEN
Een gladde boot is een smalle boot met alleen een binnenkiel. Ze komen voor in
uitvoeringen voor 1, 2, 3, 4 of 8 roeiers, met of zonder stuurman, zowel voor scullals voor boordroeien. De gladde boten zijn onderverdeeld in wedstrijdboten en
recreaTe of oefenboten. Ook hoort er bij elke boot een maximaal gemiddeld
ploeggewicht.

SKIFFS
De éénpersoons-uitvoering van een gladde boot.

B-BOTEN
Een B-boot is een recreaTe of oefenboot die iets breder is
dan een gladde of wedstrijdboot en minder breed dan
een C boot.
Bij de Where is de boot de Wheermolen een B-boot voor
4 roeiers, scull met stuur.

C-BOTEN EN E-BOTEN
Een C-boot is een open boot in de vorm van een C met
een gladde huid en binnen- en buitenkiel. In dit type kan
je zowel scull als boord roeien. Er zijn uitvoeringen voor
één, twee, drie of vier roeiers, al dan niet gestuurd.
Een E-boot is een iets bredere versie van de C- boten.

OVERNAADSE BOTEN
Een overnaadse boot hee_ een huid van over elkaar liggende planken (gangen). De boot is daardoor iets
stabieler dan een gladde boot. Overnaadse boten worden niet meer gemaakt, maar De Where hee_ er nog een
paar.

GESTUURD EN ONGESTUURD
Gestuurde boten hebben een roer, stuurtouwen en een aparte stuurplaats. Bij ongestuurde boten bepalen en
corrigeren de roeiers (meestal de boeg) hun koers met behulp van hun riemen. Sommige boten hebben een
mechanisme waarbij een roeier ook met zijn voetenbord het roer kan bedienen.
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AFKORTINGEN VAN BOTEN EN WEDSTRIJDNUMMERS
X

scull (2 riemen)
nb : een boord- of oarsboot hee_ geen bepaalde amorTng

+

met stuurman

-

zonder stuurman

H

heren

D

dames

M

meisjes

J

jongens.

1X

skiﬀ

2X

dubbel twee

2-

twee zonder

4X-

dubbel vier zonder stuurman

4X+

dubbel vier met stuurman

4-

vier zonder stuurman

4+

vier met stuurman

8+

acht

Regiowedstrijden worden als volgt afgekort:
Ov 4+

overnaadse vier met stuurman

C4+

C4 met stuurman

C4x

C4 scull met stuurman

C2+

C2 scull met stuurman

C1x

C1
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ONDERDELEN VAN DE BOOT

Boeg - midschip - achterschip

De verschillende delen van de boot, van voren naar achteren, gezien
in de vaarrichTng.

Kiel

De ruggengraat van de boot; bij wherry’s, C-boten en overnaadse
boten in- en uitwendig zichtbaar en bij gladde boten alleen
binnenwerks.

Huid overnaads

Opgebouwd uit planken (gangen of boorden, dikte ca. 5 mm) die
dakpansgewijs over elkaar zijn geklonken.

Huid glad

Gebogen aaneen gehechte houtdelen (dik 3 mm)
of kunststof.

Zandstroken

De overnaadse huidplanken die tegen de kiel liggen.
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2e, 3e, 4e gang, enz.

De volgende huidplanken tot de bovenste, het topboord.

Kimkielen

Houten la\en op de buitenkant van de huid,
evenwijdig aan de kiel.

Buikstukken, vrangen en spanten

Loodrecht op de kiel vormen zij het geraamte van de boot waarop de
huid is bevesTgd.

Dwarsversterking en kruisla\en

Vormen het dwarsverband van de boorden.

Pilaartjes of stu\en

Steunen de dwarsversterking en kruisla\en op de kiel.

Slidings of lopers

Metalen proﬁelstrippen, bevesTgd op de dwarsversterkingen, voor
de geleiding van de rolbankjes.

Rolbankje

Anatomisch gevormd plankje op wieltjes, waarmee de roeier over de
slidings rijdt.

Stop

Verhoging aan begin en eind van de sliding om te verhinderen dat
het rolbankje van de sliding aﬂoopt.

Opstapbankje

Op de dwarsversterking, onder het rolbankje; is om het instappen
mogelijk te maken, je kunt er op staan.

Dolboord

Loopt langs de topboorden als langsverband.

Rigger of uitlegger

IJzeren, aluminium of kunststof construcTe aan de buitenzijde van
de boot, om de dol op voldoende afstand van de roeier te kunnen
plaatsen.

Dol

De om de vaste roeipen draaiende beugel waar de riem in ligt, met
een overslag dichtgeschroefd.

Riem

Steel met blad, van hout of koolstof, waarmee geroeid wordt. De
manchet rust in de dol met de kraag tegen de dol gedrukt. Een
boordriem (3.70 meter). is langer dan een scullriem (2.90), een
jeugdscullriem is iets korter (2.80).

Blad

Op de vereniging hebben wij diverse vormen van bladen: macon
(smal), big blade (bijlvormig) en fat smoothy (bijlvormig, met Tp en
ronde onderkant)

Buikdenning (soms rooster)

De vloerplank, vóór- en achterin, bij wherry’s ook in het midden.

Roer

Stuurblad, met roerpen aan de achtersteven te bevesTgen; bestaand
uit verTcaal blad en horizontaal juk, waaraan de stuurtouwen zijn
bevesTgd.

Vinnetje

Roertje aan de onderzijde van een gladde boot.

Stuurstoel

Zitbank waarop de stuurman/-vrouw zit.

Taf

Bespanning van voor- en achterschip.
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Geusje

Driehoekig verenigingsvlaggetje (op de voorsteven).

NaTevlag

Vlag (op de achtersteven).

Landvast

Touw om de boot mee vast te maken.

EXTRA UITRUSTING VOOR ROEITOCHTEN
* Pikhaak, een stok met haak om de boot af te houden of aan te halen
* Extra landvast met een meerpen die in de grond geprikt kan worden.
* Hoosvat of pomp
* Peddel, een korte roeiriem waarmee gemanoeuvreerd kan worden.
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BEVOEGDHEDEN
De Where hee_ 6 verschillende roeiniveaus of bevoegdheden voor de volwassenen. De junioren hebben 10
niveaus. Bij deze bevoegdheden horen verschillende soorten boten waarmee je mag roeien of sturen. Voor elke
bevoegdheid volg je instrucTe en moet je examen doen: afroeien. Het doel van het bevoegdhedenstelsel is dat
iedereen op een veilige en verantwoorde manier, met zichzelf en het materiaal kan omgaan.
Er zijn 2 hoofdgroepen in de bevoegdhedenregeling:
• de jeugd bevoegdhedenregeling voor leden van 10 t/m 15 jaar;
• senioren bevoegdhedenregeling vanaf 16 jaar en ouder.
De examens voor de bevoegdheden worden afgenomen door een examencommissie. Deze bestaat uit
tenminste twee leden die daarvoor zijn aangewezen door de instrucTecommissaris of het bestuur. Bij het
examen voor bevoegdheid 6 (wedstrijdmateriaal) moet een van de leden van de examencommissie zijn
aangewezen door de wedstrijdcommissaris.
De leden krijgen van het ledensecretariaat een bevoegdhedenkaart. Daarop wordt bijgehouden welke
vorderingen, wanneer bereikt zijn:
• jeugdleden krijgen sTckers van de jeugdcommissaris;
• bij de senioren tekent de examencommissie de bevoegdhedenkaart.
De ledenadministraTe houdt de centrale registraTe van de bevoegdheden bij.

JUNIORENBEVOEGDHEDEN
Voor de jeugd geldt de bevoegdhedenregeling van de KNRB:
A.
Skiﬀ 1e niveau
B.
C.
Theorie
D.
E.
Sturen
F.
G.
Vaardigheidsproef
H.
I.
Skiﬀ 3e niveau
J.

Behendigheid
Ploegroeien 1e niveau
Skiﬀ 2e niveau
Ploegroeien 2e niveau
Aspirant-instructeur

SENIORENBEVOEGDHEDEN
Voor de volwassenen geldt de bevoegdhedenregeling die de PRV de Where zelf hee_ vastgesteld:
1.
Basisbevoegdheid roeien en sturen (wherry);
2.
Scullroeien en sturen (C2x+, C3x+ C4x+);
3.
Oars- of boordroeien;
3s.
Stuurbevoegdheid glad materiaal (4+ , 4x+ of 8+)
4.
Roeien C1 (E21);
5.
Glad materiaal, skiﬀ, 2x en 4x*;
6.
Wedstrijdmateriaal
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OMZETTEN JUNIOREN- NAAR SENIORENBEVOEGDHEDEN (BIJ BEREIKEN LEEFTIJD 16 JAAR)
De juniorenbevoegdheden A, F en I (Skiﬀ 1, 2 en 3) wordt samen de bevoegdheid Glad materiaal (5) van de
senioren.
Ploegroeien 1 en 2, Theorie en Sturen ( D, H, C en E) samen wordt omgezet in Scullroeien/sturen en Sturen glad
materiaal (2 en 3s).
Alle andere behaalde jeugdbevoegdheden vervallen.
In de tabel hieronder vindt je de beoordelingscriteria van de verschillende bevoegdheden. Dat zijn de criteria
waar de instrucTe op gericht is en waarop je wordt beoordeeld bij het afroeien in dat type boot.
Jeugd Senioren bevoegdheden
Beoordelingscriteria roeibevoegdheden

1
<16 jr Basis,
Wherry

2
3
3s
4
5
6
Scull, Oars, sturen Roeien
Skiﬀ Wedstr.
C mat. boord glad
C1

A - C1/ Skiﬀ 1e niveau

A

Oﬃciële verenigingskleding dragen

☑

☑

☑

☑

Veilig roeien voor zichzelf, materiaal en
omgeving

☑

☑

☑

Wegkomen van het vlot door uit te
duwen met het blad

☑

☑

Roeien met juiste bewegingsvolgorde
benen, armen Tjdens haal en recover

☑

Strijken met twee riemen zonder
oprijden

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Rondmaken zonder oprijden

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Slippen met één riem

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Houden met beide riemen

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Halend aanleggen

☑

☑

☑

☑

☑

☑

B - Behendigheid

B

Veilig handelen na omslaan

☑

☑

☑

☑

Vertrouwd raken in de skiﬀ

☑

☑

☑

☑

Diverse vormen van balanceren

☑

☑

☑

☑

Varen van behendigheidsbanen

☑

Varen in estafe\everband

☑

☑

☑
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Jeugd Senioren bevoegdheden

Beoordelingscriteria roeibevoegdheden

1
<16 jr Basis,
Wherry

2
3
3s
4
5
6
Scull, Oars, sturen Roeien
Skiﬀ Wedstr.
C mat. boord glad
C1

C - Theorie

C

Kennis van de commando’s

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Kennis van het materiaal

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Kennis van verenigingsregels

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Kennis van handelwijze bij omslaan

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Kennis van het vaarreglement, voor
zover opgenomen in het instrucTeboek
D - Ploegroeien 1e niveau

D

Vaardigheden genoemd onder Proef A in
ploegverband uitvoeren

☑

☑

☑

☑

☑

Gelijk roeien en manoeuvreren op
commando van de stuurman

☑

☑

☑

☑

☑

Zorgvuldige omgang met materiaal, met
name bij het in/uitbrengen van de boot
met meerdere roeiers

☑

☑

☑

☑

☑

E - Sturen

E

Luid, duidelijk en met overwicht alle
commando’s op het juiste moment en
voorgeschreven wijze uitspreken

☑

☑

☑

☑

Leiden van het in/uitbrengen boot

☑

☑

☑

☑

Tijdig sturen en ook weer Tjdig stoppen
met sturen
Constant contact met het roer

☑

☑

☑

☑

Strijken zonder omklappend roer

☑

☑

☑

☑

Slippen bij nauwe doorgang

☑

☑

☑

☑

Aanleggen aan vlot en aan hoge oever,
zowel halend als strijkend

☑

☑

☑

☑

F - Skiﬀ 2e niveau

F

Veilig roeien door toepassen van het
vaarreglement

☑

☑

☑

kijken over beide schouders

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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Jeugd Senioren bevoegdheden

Beoordelingscriteria roeibevoegdheden

1
<16 jr Basis,
Wherry

2
3
3s
4
5
6
Scull, Oars, sturen Roeien
Skiﬀ Wedstr.
C mat. boord glad
C1

zorgvuldige omgang met materiaal

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Zelfstandig wegkomen van het vlot door
slippend uit te ze\en

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Zelfstandig afstellen van het voetenbord

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Slippen met beide riemen

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Zelfstandig halend en strijkend
aanleggen

☑

☑

☑

☑

☑

☑

G - Vaardigheidsproef KNRB

G

Het binnen de toegestane Tjd aﬂeggen
van de vastgestelde afstand

☑

H - Ploegroeien 2e niveau

H

Roeien met de juiste bewegingsvolgorde
benen, romp, armen Tjdens haal en
recover
Strijken en rondmaken met volledig
oprijden

Gelijk roeien en manoeuvreren op
commando van de stuurman of de
slagroeier
Vaardigheden genoemd onder Proef F in
ploegverband uitvoeren

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Watervrij roeien

☑

☑

☑

☑

☑

I - Skiﬀ 3e niveau

I

Roeiend toepassen van het
vaarreglement en juist manoeuvreren
Tjdens roeien met kracht
Vlo\e en zorgvuldige hantering van
materiaal
Roeien met directe inzet, druk op het
blad Tjdens de haal, schone uitzet,
ontspanning Tjdens de recover en
watervrij

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑
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Jeugd Senioren bevoegdheden

Beoordelingscriteria roeibevoegdheden

1
<16 jr Basis,
Wherry

2
3
3s
4
5
6
Scull, Oars, sturen Roeien
Skiﬀ Wedstr.
C mat. boord glad
C1

Strijken in een rechte lijn en watervrij

☑

☑

☑

Rondmaken met watervrij strijken en
halen

☑

☑

☑

Aanleggen tussen twee boten of op een
dwarsvlot

☑

☑

☑

J – Adspirant Instructeur

J

Volgen van interne cursus

☑

Laten slagen leerling voor Skiﬀ 1

☑

OVERZICHT KNRB EISEN VOOR VAARDIGHEIDSPROEVEN IN EEN SKIFF
Omschrijving

Maximaal
beschikbare Tjd

Minimaal te
roeien afstand

10 - < 14 jr (cat. 1)

40 min

4 Km

10 - < 14 jr (cat. 2)

55 min

6 Km

10 - < 14 jr (cat. 3)

75 min

8 Km

10 - < 14 jr (cat. 4)

100 min

12 Km

Meisjes 14 - < 17 jr

120 min

14 Km

Dames 17 - < 19 jr

120 min

16 Km

Dames 19 - < 35 jr

120 min

16 Km

Dames 36 - < 45 jr

120 min

14 Km

Dames 45 - < 65 jr

120 min

12 Km

Dames 65 +

120 min

10 Km

Jongens 14 - < 17 jr

120 min

16 Km

Heren 17 - < 19 jr

120 min

18 Km

Heren 19 - < 40 jr

120 min

20 Km

Heren 41 - < 50 jr

120 min

18 Km

Heren 51 - < 70 jr

120 min

16 Km

Heren 70 +

120 min

14 Km
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BOTEN EN BEVOEGDHEDEN
Je mag onder begeleiding van een van de door de instrucTecommissaris aangestelde instructeur, instrucTe
krijgen in een boot waar je nog geen bevoegdheid voor hebt. In de boten waarvoor je de benodigde
bevoegdheid hebt gehaald, mag je vrij roeien. Naast de bevoegdheid geldt voor de gladde boten een gemiddeld
toegestaan gewicht voor een boot. Hieronder zie je alle boten en bevoegdheden in een overzicht.

TOER-, INSTRUCTIE- EN RECREATIEBOTEN
Bevoegdheid 1 – Basis / Wherry
Eend
Meerkoet

W2 (1x+)

Alk
Blauwe Reiger
IJsvogel

W3 (2x+)
W3 (2x+)
W3 (2x+)

Waterhoen
Jisperveld
Pijlstaart
Lepelaar
Casarca
Stormvogel

W4 (2x++)

Bevoegdheid 2 – Scull, C materiaal
Overwhere
De Haal

C3x+

Wheermolen

B4x+

Jubilot
Sapmeer
Wijdewormer

C4x+

Rietgans
Jan van Gent

C2x+

Rietgans
Jan van Gent

C3x

Als deze boten ongestuurd als C3x
worden gebruikt, dan moet de
boegroeier ook bevoegdheid 4-C1 of
5 - skiff te hebben.

Bevoegdheid 3 – Oars, boord
Schermer

C2+ (C2x+)

Beemster

C4+

Bevoegdheid 4 – C1
Kuifeend
Tureluur

C1

Zwaluw

C2
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GLADDE RECREATIE-, OEFEN-, EN COMPETITIEBOTEN
Bevoegdheid 3 – Oars, boord
Nieuwersluis

2+

±90 kg

Tweemin

2-

±80 kg

Barnegat

4+

±90 kg

Purmerend

8+

±80 kg

Oud Purmerend

8+

±80 kg

Bevoegdheid 2 – Skull, 4x+
Purmer

4x+

±65 kg

Watergang

4x+

±80 kg

D/H Ploegroeien Jeugd
Waterland

JC4x+

±50 kg
Bevoegdheid 5 - Skiﬀ

Dorado
Kat
Muis
Toy
Kees

1x

±50 kg

Volans
Gemini

2x

±50 kg

Ophiuchus
Vos

1x

±60 kg

Polaris

2x

±65 kg

Phoenix
Aquarius
Nova

1x

±65 kg

Dolﬁjn

2x

±70 kg

Orion

1x

±70 kg

Twins

2x

±85 kg

Sagi\arius
Ydoorn
Taurus
Pegasus
Sirus
Izar

1x

±80 kg

Gors
Pulsar

1x

±90 kg

Tienvoorvier

4x

±80 kg
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WEDSTRIJDBOTEN EN WEDSTRIJDEN ROEIEN
Bevoegdheid 6 - Wedstrijdbevoegdheid
Kleine Beer

1x

±70 kg

De Where

2x

±80 kg

Aquila

1x

±70 kg

STnkevuil

4x+

±80 kg

Septem Triones

1x

±80 kg

Pyxis

1x

±80 kg

Lynx

1x

±80 kg

De wedstrijdboten zijn kwetsbaar en kostbaar, daarom moet er heel zorgvuldig mee om worden gegaan.
Wanneer roeiers met een verkeerde roeitechniek een wedstrijdboot gebruiken, kan de kwaliteit van de boot
sterk afnemen. Het bestuur hee_ daarom ooit besloten een extra bevoegdheid te verlangen van roeiers die de
ambiTe hebben om in wedstrijdmateriaal te varen.
HOE VERKRIJG JE BEVOEGDHEID 6?

Als je het skiﬀexamen met goed gevolg hebt afgelegd (bevoegdheid 5), en je wilt je roeitechniek verder
ontwikkelen tot bevoegdheid 6, dan kun je dit melden bij de instrucTe- of wedstrijdcommissaris. Zij zullen dan
een bevoegde coach aanwijzen die je verder zal begeleiden. Het gaat hierbij om de verﬁjning van de techniek
die je voor bevoegdheid 5 hebt aangeleerd. Zodra de coach de skiﬀeur geschikt vindt om onder begeleiding in
een wedstrijdskiﬀ te oefenen, moet de coach dit melden bij de instrucTe- en wedstrijdcommissaris. Zij geven
vervolgens hun ﬁat.
Iedere individuele roeier moet samen met een coach een plan hebben als hij/zij serieus wil trainen. Als je
examen wilt aﬂeggen, kun je dat melden bij de wedstrijd- of instrucTecommissaris.
HOE WORDT HET EXAMEN BEVOEGDHEID 6 AFGENOMEN?

Het examen wordt afgenomen door tenminste twee in overleg met de instrucTe- en wedstrijdcommissaris aan
te wijzen coaches of instructeurs. De coach of instructeur van de examinandus kan geen lid zijn van de
examencommissie.
WAT ZIJN DE BEOORDELINGSCRITERIA BIJ HET EXAMEN?

Naast alle in de hierboven genoemde beoordelingscriteria voor bevoegdheid 6, let de examencommissie
speciaal op:
•
•

Veilig roeien en zorgvuldig omgaan met materiaal
Kennis van het vaarreglement, voorrangsregels

•

Roeien met directe inzet, druk op het blad Tjdens de haal, schone uitzet, ontspanning Tjdens de
recover en ca. 80 % watervrij

•

Kunnen vertragen tot heel laag tempo en versnellen tot hoog tempo
15
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Skiﬀ bevoegdheid 6 wordt niet voor onbepaalde Tjd toegekend. Een roeier moet na toekenning elke twee jaar
verlenging aanvragen aan het begin van het wedstrijdseizoen. Dat kan bij de wedstrijdcommissaris en de
instrucTecommissaris middels een aanvraagformulier. Deze formulieren liggen elk jaar begin maart klaar.
ROEIEN MET WEDSTRIJDBOTEN 4X+ OF EEN 2X ZONDER BEVOEGDHEID 6

Indien geen enkele roeier bevoegdheid 6 hee_, maar wel een bevoegde coach die langs de kant meeﬁetst, dan
kunnen de wedstrijd- en instrucTecommissaris de roeiers maximaal voor de periode van één roeiseizoen
dispensaTe verlenen om met wedstrijdmateriaal te roeien. Zolang niet alle roeiers bevoegdheid 6 hebben, is
begeleiding van een bevoegde coach verplicht zowel in training als in wedstrijd.
Indien er serieuze wedstrijdroeiers zijn, kan de wedstrijdcommissaris de wedstrijdboot speciﬁek voor hen
reserveren, zodat de boot afgesteld en gebruikt wordt voor het wedstrijdroeien. Dit betekent dat andere roeiers
- ook al hebben zij bevoegdheid 6 - niet in deze wedstrijdboot kunnen roeien. Dit geldt uiteraard alleen voor de
periode waarin er wedstrijden worden geroeid.
WEDSTRIJDCONTRACT

Voor het roeien van naTonale roeiwedstrijden, ook met recreaTef karakter, moet je zelf bij de KNRB een
wedstrijdcontract tekenen. Een contrac|ormulier moet je bij ons ledensecretariaat aanvragen, er is namelijk
een inlogcode voor nodig. Je verklaart met het wedstrijdcontract dat je geen doping zult gebruiken. InformaTe
hierover vind je op de website van de KNRB.
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VERBODEN TE ROEIEN
In het Veiligheidsplan is het vaarverbod uitgewerkt. Hier in het kort. Het is verboden te roeien:
• Als je niet kunt zwemmen.
• Tijdens wedstrijden of andere evenementen.
• In een boot met schade.
• Zonder de vereiste bevoegdheid of zonder bevoegd instructeur.
• Zonder de boot afgeschreven te hebben.
• Bij vorst temperaturen onder +1°C en als er ijs ligt, hoe weinig dan ook.
• In een skiﬀ in de winter tussen 1 december en 1 maart.
• Bij harde wind, krachTger dan 7 Beaufort op binnenwater en 5 Beaufort op
•
•

open water.
Bij gevaar of slecht zicht, zoals naderend onweer.
Bij dichte mist en als de zon onder is.

ROEIEN NA ZONSONDERGANG EN IN DE WINTER?
Er zijn twee situaTes waarin dispensaTe mogelijk is voor een roeiverbod. Het roeien in het donker en het roeien
in de winter met een skiﬀ. Het zijn situaTes waarin sommige leden wel willen roeien terwijl daar grotere risico’s
aan kleven. Daar hee_ het bestuur dus aparte voorwaarden aangesteld.

ROEIEN NA ZONSONDERGANG EN VOOR ZONSOPGANG MAG, ALS:
•
•
•
•
•
•
•

De ploeg toestemming hee_ gevraagd en gekregen van het bestuur.
De ploeg voor het merendeel uit ervaren roeiers bestaat.
De ploeg risico's goed kan inscha\en (veilig varen, traject, weersomstandigheden en persoonlijke
veiligheid).
De ploeg met een gestuurde boot vaart.
Zowel de stuur als de boegroeier een ﬂuoriserend hesje dragen.
De boot goed verlicht is (tenminste een rond schijnend wit licht).
Onveilige situaTes worden teruggekoppeld naar het bestuur/ de veiligheidscoördinator.

De aanvraag van de toestemming:
De ploeg meldt via een dispensaTeverklaring aan het bestuur dat zij na zonsondergang wil gaan roeien. Bij de
aanvraag moet een vaarplan worden meegestuurd. Daarin staan vragen als met welke bemanning, vaarwater
en veiligheidsmaatregelen. De toestemming wordt voor een seizoen afgegeven; en kan worden ingetrokken als
daar aanleiding voor is (schade, problemen, e.d.).
PRV de Where zorgt voor materiaal:
• Er zijn drie setjes verlichTng (rondschrijvend, wit, LED) en een aantal NK Boatlights (een helder LED
lampje met mini musketon haak voor bevesTging aan kleding of boot).
• Veiligheidshesjes (hangen in het botenhuis)
• EHBO-setje
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SKIFFEN IN DE WINTER
Skiﬀen brengt in de winter meer gevaar met zich mee dan roeien in C-materiaal of in gladde boten. De kans op
omslaan in de skiﬀ is namelijk aanzienlijk groter dan in C-materiaal of in een 2x, 4x/4+ of 8+. Bij omslaan dreigt
onderkoeling voor de roeier en dat is al snel levensbedreigend. Op de website en op www.knrm.nl vind je meer
informaTe over de risico’s van onderkoeling in het water.
Skiﬀen in de winter mag onder bepaalde voorwaarden:
•

Niet met hout materiaal

•

Minimaal met twee boten vertrekken en elkaar kunnen zien

•

Elke roeier moet een speciﬁeke dispensaTeverklaring ondertekenen.

BOTEN AFSCHRIJVEN EN RESERVEREN
Voor je een boot gebruikt schrijf je de boot af in het afschrij€oek. Dat is belangrijk om te doen omdat zo de
staTsTeken van de vloot worden bijgehouden. Die informaTe is noodzakelijk voor een goed lange termijn
boten- en investeringsplan. Het gee_ inzicht in het gebruik van elke boot.
Het afschrij€oek ligt op de schrijfplank in de gang van het
botenhuis. Vul de datum, de Tjdsperiode en de volledige namen
van de roeiers en eventueel de instructeur in. Gebruik niet alleen
de voornamen! Elke boot hee_ een eigen vel met de naam van de
boot erop. De vellen zi\en op alfabeTsche volgorde. Als het vel
vol is voeg je een vervolgvel toe. Extra blanco vellen zi\en
achterin het boek.
Afschrijven mag alleen op de dag van het roeien zelf voor
maximaal 3 uur aaneengesloten.
Voor toertochten en wedstrijden kun je boten reserveren. Deze reserveringen worden vastgelegd in de
acTviteitenagenda. Die kalender vindt je op de website en op het prikbord bij het afschrij€oek. Wil je een boot
langer dan de standaardTjd gebruiken? Dan moet je dat ruim van te voeren aanvragen via de
toercommissie@prvdewhere.nl Dan komt het ook in de planning, de kalender te staan.
Boten kunnen door de toer-, jeugd- of wedstrijdcommissie voor toertochten en wedstrijden worden
gereserveerd. Tijdens deze evenementen (zoals de jeugdwedstrijden of een druk beze\e toertocht) is het
reguliere gebruik van de boten vaak niet (of aangepast) mogelijk. Je kunt de boot dan alleen in overleg met de
organisatoren van het evenement gebruiken.
Het recht op een gereserveerde of afgeschreven boot vervalt als vijf minuten na het genoteerde beginTjdsTp de
boot niet in gebruik is genomen.
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HET NAAR BUITEN EN NAAR BINNEN BRENGEN VAN DE BOOT
Vaak moeten in speciale volgorde de handelingen tegelijkerTjd uit gevoerd worden. De commando’s die je
daarbij gebruikt staan in Deel 3 van het handboek.

RIEMEN EN ROERTJES
De riemen en eventueel het roertje van de boot worden eerst naar buiten bracht. Alle riemen worden
consequent met het blad naar voren gedragen om beschadigingen aan het blad te voorkomen. Je legt de
riemen op het buitenrek, of schuin op het vlot.
Houten riemen en riemen met een Tp (fat smoothy) moeten met de Tp op het vlot.
Kunststof riemen (Macon en big blades) met de bolle kant op het vlot om delamineren (“rafelen”) van het
bladuiteinde te voorkomen.
Extra materiaal, wat je bij langere toertochten meeneemt (peddel, pikhaak, hoosvat en landvasten), vindt je
links achterin de grote loods.

WHERRY’S
De wherry’s liggen in de loods op een verrijdbaar onderstel. De wherry wordt op dit onderstel naar het vlot
gereden. Daar wordt de boot opgeTld aan voor- en achterpunt en aan de dwarsverstevigingen (nooit aan de
riggers Tllen!) en voorzichTg recht over de kiel (achtersteven eerst) in het water geschoven. Ligt de boot in het
water, dan wordt de boot evenwijdig langs het vlot gebracht.
Nu de riemen in de dollen plaatsen, eerst de riemen aan de vlotzijde. Let op: de bakboord riemen (rood) rechts
en de stuurboordriemen (groen) links, gezien van uit de roeiplaats. De riemen moeten met de hals in de dol
worden gelegd. De dol wijst naar het voetenbord toe. De riem kan zo gemakkelijk verder worden geschoven,
totdat de dol tegen de kraag van de manchet stoot.
De stuur plaatst het roer en laat de roeiers instappen, terwijl hij de boot iets van de wal aƒoudt. Als laatste van
de ploeg mag de stuurman instappen.

SKIFF, C-ÉÉN EN C-TWÉÉ
Het uitbrengen moet voorzichTg gebeuren. Let op de riggers! De boten liggen ondersteboven in de stellingen.
Er zijn alTjd twee mensen nodig.
De roeier Tlt vlak achter de kuip, eventueel aan het dwarsstangetje, terwijl een helper de boot beetpakt aan de
voorsteven. Samen dragen zij de boot naar buiten.
Bij het vlot wordt de skiﬀ voor het lichaam gedraaid en voorzichTg in het water gelegd.
Na het instappen, moet de boot afgesteld worden. Voeten op de gol€oorden plaatsen (nooit in de boot!) en de
armen over de riemen heen, zodanig dat deze in de oksels komen te liggen
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C-DRIE, C-VIER
Worden op het commando “Handen aan de boorden” of “Handen aan het binnenwerk” van de stuur naar het
vlot worden geTld. Eventueel gedraaid en voorzichTg recht over de kiel in het water geschoven (eerst de
achtersteven). Boten met een messing of metalen kielstrip mogen over de kiel in het water worden geschoven.
Boten met een kunststof afwerkingsstrip niet! Die is daar niet sterk genoeg voor.
Ligt de boot in het water, dan wordt de boot evenwijdig aan het vlot gebracht. De riemen en het roer op de
juiste wijze geplaatst.

OVERIGE BOTEN
De boten liggen ondersteboven in de stellingen. Iedere roeier gaat bij zijn roeiplaats staan. De stuurman staat
aan de achterpunt.
Op commando’s van de stuur wordt de boot naar buiten gebracht gedraaid en voorzichTg langszij het vlot in
het water gelegd.

HET NAAR BINNEN BRENGEN VAN EEN BOOT
Het naar binnen brengen van de boten en de riemen gaat in
omgekeerde volgorde op dezelfde manier als het naar buiten
brengen.
Voordat de boot de loods in gaat maak je deze eerst van binnen en
van buiten schoon en droog. Dat kan liggend op het onderstel, anders
op singelschragen. Je droogt de riemen en de boot af. Als de boot erg
vies is kun je de waterspuit gebruiken. Belangrijk is ook om de slidings en wieltjes van het bankje schoon te
maken met een na\e doek of sponsje. Het voorkomt nodeloze slijtage aan slidings en wieltjes. Bovendien rijden
de bankjes dan beter. Luikjes, deksels, stoppen worden ter ontluchTng open gezet, overslagen gesloten. Gooi
de droogdoeken niet op de grond, dan komt er zand in. Hang ze na gebruik op in de loods op het droogrek

SCHADE VOORKOMEN EN MELDEN
Controleer de boot voor het roeien. Een kleine schade kan je
misschien zelf herstellen. In de werkplaats is hiervoor gereedschap
aanwezig.
Gebruik alleen de riemen en onderdelen die bij de boot horen.
Leen geen materialen van andere boten.
Ga voorzichTg met het materiaal om. Vaar niet uit als er een
roeiverbod geldt en volg de regels van het vaarreglement (zie deel
3).

20

HANDBOEK VOOR LEDEN VAN DE PRV DE WHERE

DEEL 2

DE BOTEN EN BEVOEGDHEDEN, GEBRUIKSREGELS MATERIAAL EN LOODS

MELDEN
Verzamel alle kapo\e onderdelen en geef deze af bij de werkplaats. Alle stukjes van riem of boot kunnen nodig
zijn bij het herstel.
Meldt ernsTge schade en aanvaringen in verband met de verzekering z.s.m. aan de materiaalcommissaris of
een van de andere bestuursleden.
Noteer de schade of het benodigde onderhoud in het schadeboek bij het afschrij€oek in de gang van het
botenhuis; gebruik daarbij de juiste benamingen en vermeld de eigen (achter)naam.
Zie verder het Veiligheidsplan, hoofdstuk Schade en Veiligheidsincidenten voor de procedure van het melden
van schades.

GEBRUIK VAN DE BOTENWAGEN
De Where hee_ een grote en een kleine botenwagen. Het
gebruik van de botenwagen reserveer je via de
toercommissie@prvdewhere.nl.
De grote botenwagen (GBW) gebruik je voor de langere
(wedstrijd)boten, zoals de vieren en de acht. Op de kleine
botenwagen (KBW) kunnen de kortere boten, zoals de
wherry’s en skiﬀs.
Voor het rijden met de botenwagens is een Rijbewijs B
nodig. De toegestane “maximummassa” (=massa van auto
+ aanhanger) mag niet meer bedragen dan 3500 kg. Is de maximummassa groter, dan hebt u een groot rijbewijs
(categorie C) nodig.
Voor het laden van de boten zorg je dat je met genoeg personen bent. Zorg ook dat er ten minste een persoon
bij is met een ruime ervaring met het laden van en het rijden met de botenwagen.
De bestuurder controleert de banden, de verlichTng, de lading en remmen voor de rit. De auto waarmee je de
botenwagen trekt is passend voor de lengte en de lading. De bestuurder neemt alTjd een bijrijder mee als hulp
bij het navigeren, manoeuvreren en eventuele noodsituaTes. Je houdt rekening met de weersomstandigheden;
bij zeer harde wind ga je niet rijden.
Meer informaTe over alle regels van het botenvervoer vindt je op de website.
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ONDERHOUD VAN DE BOTEN EN MATERIAAL
Het doel van de materiaalcommissie is het botenbestand in
opTmale condiTe brengen en houden. Dit doen zij onder
andere door de boten en materiaal goed af te stellen, het
zorgvuldig repareren van schades en het vervangen van
versleten onderdelen. Zo is ook het schilderen van de
riembladen een steeds terugkerend karwei.
Iedere dinsdagmorgen en donderdagavond komen de leden
van de materiaalcommissie bij elkaar. Zij kijken dan in het
schadeboek en bepalen wat er moet gebeuren. Vervolgens
maken zij op basis van de speciﬁeke deskundigheid een
taakverdeling. Natuurlijk wordt er bij veel klussen samengewerkt.
Naast het onderhouden van de boten helpt de materiaalcommissie ook bij het onderhouden van het gebouw
en terrein.
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