
Wintercursus “materiaal”



1. Geschiedenis van de roeisport

2. Soorten roeiboten, bouwwijzen en kosten

3. De vloot van de Geeuw

4. Onderdelen van de boot, afstellen, onderhoud en in en 
uit de loods brengen van de boten

PAUZE

5. Veiligheid, verzekering en schades

6. Het vaarreglement, afschrijfboek, vaarverbod

7. Het botenhuis

8. Quiz 

9. Zijn er nog vragen? 

10. Afsluiting met een hapje en drankje 

Programma



De roeisport is ontstaan in Londen in 
de 18e eeuw.

Geschiedenis van de roeisport



In het begin van de 20e eeuw bestond er nog geen 
wedstrijdroeien voor dames. Zij mochten zich alleen 
meten met elkaar in het zogenaamde stijlroeien. Op 
Nederlands initiatief werd begin jaren dertig de basis 
gelegd voor het snelroeien voor dames. Na veel 
internationale weerstand werd in 1939 het snelroeien 
voor dames en damesroeien in het algemeen 
internationaal erkend. 

Damesroeien





• Skiff 1x 14 kg €7000

• Dubbel twee 2x 27 kg

• Twee zonder 2- 27 kg

• Twee met 2+ 32 kg

• Dubbel vier 4x 52 kg

• Dubbel vier met 4*(x+) 52 kg €13.000

• Vier zonder 4- 50 kg

• Vier met 4+ 51 kg

• Acht 8+ 96 kg €40.000

• De × geeft scullen aan, twee riemen per roeier. De andere 
nummers zijn boordnummers.

• De + of het woordje met slaat op een gestuurd nummer

(sculls € 500 en oars € 380)

Soorten roeiboten, bouwwijzen en kosten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Skiff_(roeiboot)


• De drie (3x) (meestal een 2x+, waar de stuurplek omgebouwd kan 
worden tot roeiplek)

• De zes met (6+)
• De dubbel acht (8*) (wordt met name gebruikt in opleiding)
• De dubbel zestien (16*) (van botenbouwer Stämpfli)
• De dubbel vier-en-twintig (24*) (van botenbouwer Stämpfli) 

(dezelfde als de 16*, met een stuk ertussen)
• De Marie-Louise (1*)
• Wherry (in verschillende groottes, meestal de 2 (€12.000)of 4 met
• B-type (naar bouwwijze en maten; B-vier)
• C-type (naar bouwwijze en maten: uit plaatmateriaal. C-twee, C-

vier)
• Overnaads (vanwege de bouw uit overlappende planken)

 En in Sneek natuurlijk de kerkboot.

Bijzondere boottypes en toerboten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overnaads


8+

Raden maar



1*

En dit is …



2-

En dit …



2x

En nog een …



4-

En de laatste …



• Overnaadse boten van hout en van kunststof
– De gangen zijn dakpansgewijs aan elkaar

– gezet.

• Gladde boten van hout en kunststof
– De huid is gemaakt van ceder, mahonie, polyester of 

keflar

– Zeer dun gemiddeld 2 mm

– C-boten hebben een buiten kiel; gladde boten alleen een 
binnenkiel

Bouwwijzen



Een roeibladmotief is de indeling naar kleur en lijn van 
een roeiblad in de roeisport.                                  

Roeibladen



Roeibladen 
(vervolg)



• Bestaat uit
– wherry’s: enkel en dubbel

– c-1x, c-2x, c-2x+, c-3x, c-3x+, c-4x, c-4x+, c-2+, c-4+

– gladde boten: skiff, 2x, 2+ (overnaadse bouw), 4x+, 4+, 
8+ 

• Verder bestaat de vloot uit sculls en oars roeien:
– scullen doe je met 2 riemen

– oars doe je met 1 riem, deze riem is langer en zwaarder

De vloot van De Geeuw



• Zie plattengronden in het roeiboek

• Bij schade deze namen noemen, anders kunnen we het niet vinden 
en wordt het een hele zoekpartij en dat is zonde van de tijd.

• Afstelling ; zie ook dollen op tafel

• Slidings schoon maken en goed zetten

• Elk jaar in oktober/november worden alle boten schoongemaakt en 
gepoetst

• In- en uit brengen

– Volgorde: eerst riemen (met blad boven het vlot), roertje en rugleuning 
buiten leggen

– 1 persoon aan de boeg heeft het commando. Belangrijk is dat je   
allemaal gelijk reageert (boot is dan een stuk lichter)

– Probeer bij drukte op het vlot snel af te varen  (voetenbord af stellen 
op het water)

Onderdelen van de boot afstellen, onderhoud en 
In en uit de loods brengen van de boten











PAUZE



• Verzekering: eigen risico

• Veilig varen o.a. reddingsvesten

• Schadeboek en invullen ervan

• Reparatie tijd en kosten

• Noodstop regelmatig oefenen: binnen een 
scheepslengte stil liggen

Veiligheid, verzekeringen en schades















1. Goed zeemanschap

2. Vaar altijd stuurboordwal

(kijk ook regelmatig achter je)

3. Open vaarwater en betonning

4. Let op de golven

5. Tegenliggers

6. Bruggen 

7. Mede sporters o.a. vissers, boten op elektra

Bij dreigende aanvaring tijdig aanroepen !

Vaarreglement (BPR), afschrijfboek en roeiverbod













• Verlichting: hoe werkt dit?

• Afsluiten: verwarming, verlichting, schuif deuren

• Waterslang

• Alles, zeker als je laatste bent, binnen zetten 
(bokken, waterslag, handdoeken, e.d.)

• Kantine: hoe deze achter laten

Het botenhuis



• Op tafel liggen een aantal kaarten met foto’s

• Probeer te ontdekken wat er niet goed is

• Er zijn ook een paar afbeeldingen waar wel alles 
goed is

Quiz



Zijn er nog vragen?



Bedankt voor jullie komst en aandacht

Afsluiting


