
 
Roeien en Veiligheid bij Roeivereniging de Geeuw. 

 
1. Eigen verantwoordelijkheid. 
 
 Aandacht voor persoonlijke veiligheid is een belangrijk onderwerp in onze 
 vereniging. Ondanks alle inspanningen om roeiers goed op te leiden en ondanks de 
 regels die de vereniging hanteert voor mens en materiaal, zijn incidenten nooit 
 helemaal te voorkomen. 
 Veilig roeien begint in de eerste plaats bij de roeier zelf. 
 Bij elke activiteit die je onderneemt moet je jezelf de vraag stellen:  
 Is dit de meest veilige manier van handelen ?  
 Vooral controle van het materiaal voordat men wegvaart, is heel belangrijk. 
 Daarnaast zijn er een aantal regels in het Reglement van Orde en het Roeiboek van 
 RV de Geeuw die aangeven op welke wijze er veilig geroeid kan en moet worden. 
 Het goed beheersen van de commando’s en de roeihandelingen is daarbij essentieel. 
 De Veiligheidscoördinator is aanspreekpunt voor alle zaken die met veiligheid in 
 de vereniging te maken hebben waaronder ook meldingen van onveiligheid.. 
 De functie wordt uitgeoefend door de Commissaris Materiaal. 
 
2. Weer, Wind en Water 
 In art. 16 van het reglement van orde staat vermeld  
 wanneer er niet geroeid mag worden i.v.m. weer en windomstandigheden. 
  

1. wanneer zich ijs op/in het water bevindt is het niet toegestaan te varen.  
2. Indien de clubthermometer aan de buitenkant bij de ingang van de grote loods  

       0 graden of minder aanwijst is het eveneens niet toegestaan te varen. 
     . Indien de  thermometer 2 graden of minder  aanwijst is het al verboden met    
       houten boten te varen.    
       Tevens geldt er een vaarverbod als de dagtemperatuur boven nul is maar de  
       nachttemperatuur  -4 gr of lager verwacht wordt.  
 3    Een algemeen vaarverbod wordt aangegeven door een bord bij het inschrijfboek, 
       op de website van de vereniging en/of via de telefoonbeantwoorder. 
 4    Bij een mist/zicht van minder dan 150 meter zodat men b.v. de overkant niet meer 
       kan zien, is het verboden te varen. 
 5.   Bij een windkracht van 6 bft of meer is het verboden te varen, bij een windkracht 
       van 5 bft. of  meer is het verboden te skiffen 
       De windmeter hangt aan  de wand  in de kantine naast de bestuurstafel.   
       Bij de stand van deze meter moet altijd 1 bft. opgeteld worden om de     
       heersende windkracht te af te lezen. 

6.   Bij een watertemperatuur van 10 gr C. of lager is het voor de jeugdleden verboden                      
       te varen in een skiff of dubbeltwee . Voor wedstrijdtraining is ontheffing        
       mogelijk na toestemming van de roeicommissaris en begeleid door de coachboot. 

      Volwassenen is toegestaan te skiffen mits men nooit alleen roeit en dicht in elkaars 
       buurt blijft. 

      De water-temperatuurmeter hangt bij het inschrijfboek. 
 7.   Het is verboden  te vertrekken bij slagregens, onweer en hagel of verwachting 
       daarvan. 
 



  
 
 
 Koude  
 Tijdens de instructielessen wordt aandacht besteed aan de regels en risico’s van het te 
 water raken bij lage watertemperaturen 
 
 Bij een watertemperatuur lager dan 10 graden Celsius wordt zo dicht mogelijk langs 
 de oever geroeid zodat bij onverhoopt te water gaan men snel de wal kan bereiken als 
 men niet in de boot kan klimmen 
 
 

 
 Warmte 
 Bij temperaturen boven de 25 graden Celsius wordt geadviseerd om voldoende water 
 mee te nemen en bij felle zon een hoofdbedekking om zonnesteek en huidkanker te 
 voorkomen. Een zonnebril is aanbevelenswaard. 
  
 Daarnaast is in het roeiboek aandacht besteed aan wind, stroming en scheepvaart. 
 Ook zijn daarin de Vaarregels op het water vermeld. 
 
 Medische aangelegenheden.  
 Roeiers die medicijnen gebruiken en/of een ziekte of  kwaal hebben die van invloed 
 kunnen zijn op het roeien, zijn verplicht hun mederoeiers daarvan op de hoogte te 
 stellen. Zij geven ook aan welke actie in geval van nood ondernomen moet worden. 
 
 
 
 
 
 



 
3. Kleding. 
  
 Bij het ongestuurd roeien is zien en gezien worden uiterst belangrijk. 
 Daarom dragen de boegroeiers en skiffeurs tijdens het watersportseizoen vanwege de 
 drukte van de  recreatievaart kleding met een opvallende kleur b.v. een veiligheid hes. 
  
4. Boten. 
  
 Alle nieuwe boten voldoen aan de Fisa standaard voor drijfvermogen en zijn voorzien 
 van een boegbal. Tevens is op de stellingliggers aangegeven voor welke 
 gewichtsklasse de boten geschikt zijn. Bij het afschrijfboek hangt een lijst van de 
 benodigde vaarbevoegdheid per boot. Ook hangt er het meest actuele overzicht van de 
 vaar- en stuurbevoegdheden van de leden. 
 Alle bevestigingspunten van de voeten zijn dusdanig dat de roeier zijn voeten er onder 
 alle omstandigheden uit kan halen zonder zijn handen te gebruiken. 
 Altijd moet gecontroleerd worden dat de overslagen van de dollen gesloten zijn. 
 
 Het roeimateriaal wordt periodiek onderhouden en in overleg met de 
 veiligheidscoördinator gecontroleerd. In een logboek worden data en werkzaamheden 
 bijgehouden 
 
5. Varen. 
  
 In het Roeiboek van de vereniging staan vaarregels en adviezen voor een goede 
 stuurtechniek. Bij de diverse instructies wordt hier structureel aandacht aan besteed. 
 
 Belangrijke regels zijn:   
  
 Goed Zeemanschap. In alle gevallen al het mogelijke doen om aanvaringen te 
 voorkomen. 
 Stuurboordwal aanhouden, 
 Schepen in de vaargeul hebben voorrang als je buiten de vaargeul roeit of de vaargeul 
 kruist.   
 Uitwijkregels: Kleine schepen wijken voor schepen groter dan 20 meter 
 Roeiboten wijken voor zeilboten.  Motorboten wijken voor zeil- en roeiboten. 
 Lichten bij bruggen:  Zie ook het roeiboek van de vereniging. 
 Dode hoek van beroepsvaartschepen vermijden en op hekgolven letten. 
 Nooit voorrang nemen. 
 Bij ongestuurd roeien regelmatig omkijken. 
 Ook ploeggenoten houden “oren en ogen “ open. 
 Waargenomen signalen worden geïnterpreteerd op betekenis voor boot en bemanning. 
 Zo kan bv. een pas geopende brug betekenen dat een vaartuig in aantocht is. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Hulpmiddelen.   ( worden jaarlijks gecontroleerd door de materiaalcommissie.) 
 
 Er zijn voldoende genummerde reddingsvesten en fluoriserende veiligheidshessen. 
 
 In de kantine is een EHBO-set en een Thermo-deken met jaarlijkse controle. 
  
 Bij de Telefoon in de kantine hangt een lijst met nummers voor gevallen van nood. 
  
 In de kantine ligt een afschrijflijst die per boot met namen van roeiers en tijd van 
 roeien ingevuld wordt zodat bekend is wie waarin roeit. 
 
 
7. Verantwoordelijkheden. 
 
 Conform art. 14 van het reglement van orde heeft de stuurman het commando over de 
 ploeg en is verantwoordelijk voor de uitrusting en goede gang van zaken in de boot. 
 Bij het roeien zonder stuurman ligt de verantwoordelijkheid bij de boeg. 
 Los hiervan is iedere ploeggenoot medeverantwoordelijk voor het signaleren van 
 gevaarlijke situaties en attendeert zo nodig de stuurman c.q. boeg hierop. 
 
 De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor de controle op aanwezigheid en 
 onderhoud van de hulpmiddelen, controle op naleving van de reglementen m.b.t. 
 veiligheid, voorlichting over veiligheid en melden van incidenten, voorvallen en 
 situaties die de veiligheid betreffen aan de Commissaris Roeien 
 
 Elke roeier roeit op eigen verantwoording. 
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