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De 5 belangrijkste regels 
 

1. Draag altijd een reddingsvest, neem altijd een opgeladen mobiele telefoon mee, mét 
de juiste telefoonnummers. 

2. Vaar bij watertemperatuur onder 10°C altijd samen met anderen. 
3. Vaarverbod o.a. bij windkracht 4Bft of hoger. 
4. Check het weer bij het plannen van je tocht én vlak voor afvaart. 
5. Meld schade altijd, zadel geen roeier na jou op met een boot met defecten. 

 
 
Belangrijk bij het lezen van dit reglement:  
Voor de samenstelling van dit reglement is advies ingewonnen bij ervaren coastal roeiers. Zij gaven waardevolle adviezen. 
Toch is ieder roeiwater anders, vraagt ieder roeiwater specifieke grenzen. Wij moeten voor ons roeiwater nog ontdekken 
waar die grenzen precies liggen. In volgende versies van dit reglement zal die ervaring verwerkt worden.   
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1. Algemeen 
Coastal Roeivereniging HARDER (hierna ook  genoemd RV HARDER) hanteert een 
veiligheidsreglement. Het doel van hiervan is om er voor te zorgen dat leden de roeisport in veilige 
omstandigheden kunnen beoefenen.  

Het grootste veiligheidsrisico is dat een watersporter, al dan niet bewusteloos, te water raakt en 
onderkoeld raakt. Dit geldt niet alleen in de periode met de laagste watertemperatuur, namelijk 
tussen 1 november en 1 april, maar ook daarbuiten. Zeker op breder water. Naast onderkoeling 
vormt uitputting een niet te onderschatten factor, zeker op de wateren waarop wij roeien. Doordat 
je vaak op wat ruiger water vaart, is coastal roeien zwaarder dan het meer bekende roeien op 
binnenwater. Over te water raken onderkoeling lees je in de hoofdstukken 5 respectievelijk 6. In de 
hoofdstukken 2 en 3 eerst meer over concrete regels en voorschriften. 

Met voorschriften kan je sommig handelen afdwingen, zo lijkt het althans. Door voorlichting worden 
roeiers zich bewust van de risico’s en de mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Concreet 
gevaar is echter niet altijd te voorzien, dat ‘ontstaat ineens’. 

Het basisprincipe voor het veiligheidsbeleid van de vereniging is daarom dat iedere roeier te allen 
tijde verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. De vereniging stelt zich nadrukkelijk tot doel ieder 
lid toe te rusten met kennis en inzicht. De feitelijke afwegingen en keuzes over te nemen 
voorzorgsmaatregelen (binnen de reikwijdte van reglementen en voorschriften) liggen altijd bij het 
lid zelf.  
 

 
Ieder lid van RV HARDER vrijwaart het bestuur en de vereniging 

van iedere vorm van aansprakelijkheid, 
mocht er ondanks alle voorzorgen en opleidingen een incident plaatsvinden. 

Naast de vaarregels en veiligheidsmaatregelen dient iedere roeier zelf 
zijn verstand te gebruiken en geen onnodige risico`s te nemen. 

 
We spreken elkaar aan wanneer we zien dat een roeier onnodige risico’s neemt. 

 
 
Roeien is een teamsport, ook skiff. Dit betekent dat je als team- en verenigingsgenoten samen 
beoordeelt wat op het moment van uitvaren verantwoord is. Dat je op elkaars welzijn let. Dat je 
elkaar behoed voor overmoedige, impulsieve acties. Dat je van elkaar weet dat de voorbereidende 
checks voorafgaand aan een training gedaan zijn. 

Het maakt daarbij niet uit of je in een boot van de vereniging roeit, of in een privéboot. Dezelfde 
veiligheidsvoorschriften gelden voor ieder die bij RV HARDER roeit. 

Daarnaast zijn we verkeersdeelnemers op het water. Ons vaarwater is vaak druk met pleziervaart en 
ook grotere scheepvaart komen we tegen.  

De basis voor veilig roeien wordt gelegd in de basis-roeiopleiding en in de stuuropleiding. In beide 
wordt naast vaardigheden veel aandacht besteed aan veiligheid. Zorg dat je de regels kent voor je 
eigen veiligheid en die van anderen. 

2. Verboden en geboden 

2.1 Vaarverboden 
Ook zonder formele aankondiging geldt een vaarverbod  

• bij windkracht van 4 Beaufort of hoger;  
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• bij mist zodanig dat het zicht minder dan 500m is; (zodra we een locatie hebben dit verbod 
vertalen naar een praktische vuistregel als “dat torentje is niet meer zichtbaar”) 

• bij (naderend) onweer; 
• bij een buitentemperatuur van 0°C of lager; 
• bij watertemperatuur van 10°C of lager, tenzij er voor ervaren roeiers aanvullende 

maatregelen getroffen kunnen worden, zie bij § 2.2; 
• bij aanwezigheid van (drijf)ijs; 
• tussen zonsondergang en zonsopgang. 

Daarnaast kan er een vaarverbod ingesteld worden door een bestuurslid. Indien mogelijk wordt dit 
op de website aangekondigd. Altijd is een mededeling hierover op het clubhuis aangeplakt. 
Iedere ploeg is verplicht zelf na te gaan of er omstandigheden zijn, waardoor niet geroeid mag 
worden. 
Ook wanneer er geen vaarverbod van kracht is, geldt altijd: gebruik je gezonde verstand. Een ploeg 
kan eerder het water op dan een onervaren skiffeur.  

Als roeiers delen wij het vaarwater met andere gebruikers, we horen ons daarnaar te gedragen. Dat 
betekent dat je niet met alcohol op gaat roeien. En dat schades te allen tijde worden gemeld. 
Realiseer je dat een niet gemelde schade veiligheidsrisico’s voor andere leden kunnen inhouden.  

2.2 Watertemperatuur 
Bij een watertemperatuur tussen 5°C en 10°C mag uitsluitend onder begeleiding van een motorboot 
of in direct gezelschap van een andere roeiboot geroeid worden. Roeiers hebben de plicht in de 
directe nabijheid van de andere boot te blijven en zicht daarop te houden. 

Bij een watertemperatuur onder 5°C mag uitsluitend onder begeleiding van een motorboot of in 
direct gezelschap van een andere roeiboot geroeid worden door roeiers die dispensatie van het 
bestuur hebben. In de dispensatie worden op maat de benodigde extra maatregelen getroffen. 

Het bestuur bepaalt in welk type boten roeien is toegestaan bij een watertemperatuur < 10 oC resp. < 
5 oC en welke roeiproef een roeier hiervoor nodig heeft. Ontheffing van deze regel is mogelijk.  

Het bestuur laat zich in de regelgeving inzake watertemperatuur adviseren door de Commissie 
Veiligheid en de Commissie Coachen en Opleiden. Als vereniging zullen we ter plaatse moeten leren 
wat verantwoord is. 

2.3 Schade melden 
Als je thuiskomt met schade, bijvoorbeeld doordat je aan de grond gezeten hebt, of dat vermoedt, 
dan meldt je dat meteen, met foto, bij de materiaalcommissaris. Of je de schade zelf veroorzaakt 
hebt maakt niet uit, het gaat om de veiligheid van de roeier of ploeg die na jou een veilige boot denkt 
te pakken en de schade misschien niet opmerkt. De materiaalcommissaris beoordeelt of een boot uit 
de vaart genomen moet worden. 

Ook als je ziet dat de boot waar je in wilt gaan roeien schade heeft, dan meld je dat terstond, met 
foto, bij de materiaalcommissaris. 
Afhankelijk van de ernst van de schade pas je je plan aan. Een beschadiging van de lak heeft daarbij 
vanzelfsprekend een ander gewicht dan een kapotte dol. 

3. Vaarregels 
De vaarregels die gelden op alle binnenwateren van Nederland, inclusief het IJsselmeer en de 
Waddenzee, zijn vastgelegd in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).  

Maar bovenal geldt goed zeemanschap: als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. 
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De belangrijkste vaarregels die wij moeten kennen, kan je vinden op de website (t.z.t. hier een link naar 
een samenvatting van relevante delen op onze website). Daar vind je ook informatie over betonning en 
lichten en over locaties die bijzondere aandacht van een roeier verdienen, zoals als het aquaduct. 

Ieder roeiend lid dient de samenvatting van het BPR te kennen die te vinden is op de website. 

4. Checklist  

4.1 Regels voor veilig roeien (verplicht)  
• Draag een goedgekeurd reddingsvest (voor roeiers 150N en stuurlieden 275N).  
• De boot heeft aan voor- en achtersteven een lijn van 15 meter lengte en een minimale 

diameter van 8mm.  
• Ken het veiligheidsprotocol en houd je aan de vaarregels, geboden en verboden van de 

vereniging. 
• Al bij het plannen van een training check je de verwachte weersomstandigheden. Vergelijk 

de voorspelling op meerdere weersites, in ieder geval ook op Windfinder. Kijk behalve naar 
het weer op de locatie Harderwijk ook naar het weer op de locaties Bad Hoophuizen en 
Strand Horst, afhankelijk van welke kant je op wilt roeien. Pas bij koud weer en water je 
route of training aan. 

• Zijn er omstandigheden waardoor een vaarverbod geldt? Bijvoorbeeld wind > 4Bft, of met 
windstoten > 4 Bft? Wat is de golfhoogte?  
Is de temperatuur omstreeks of onder 0oC? Onvoldoende zicht? Wordt onweer verwacht?  

• Per boot die uitvaart is tenminste één mobiele telefoon aan boord, in een waterdichte 
hoes, voldoende opgeladen en voorzien van de app’s Windfinder en ‘KNRM Helpt’. Zo kan 
je bij nood snel hulp oproepen. 

• Een boot die uitvaart neemt de “veiligheidston” mee behorend bij de boot. In deze 
veiligheidston zit een lijst met telefoonnummers in geval van nood en voor elke roeier een 
reddingsdeken in geval van onderkoeling. Je kan er natuurlijk ook je mobiel en boterham in 
opbergen. 

• Controleer nog op de wal: 
- zijn de boutjes en moertjes van de riggers goed aangedraaid? 
- zitten de boutjes en moertjes van de manchetten, kragen en dollen goed vast? 
- zijn de deksels van de luchtkasten goed dicht gedaan? 
- is het vinnetje onbeschadigd? 

• Doe altijd een laatste controle voor je in de boot stapt en afvaart: 
- is “bagage” goed vastgezet? 
- heeft iedere roeier een reddingsvest aan? 
- heeft iedere roeier fluorescerende bovenkleding aan? 
- heeft niemand schoenen met dikke zolen aan? 
- zijn de dolkleppen goed dicht? 

• Houd waar mogelijk altijd stuurboordwal, ook onder (smalle) bruggen en hinder niemand. 
Zowel bij afvaren en aanleggen. Wacht met manoeuvres tot de vaart vrij is. Houd altijd in 
gedachten, dat de roeier in de meeste gevallen moet wijken (volgens het BPR). Realiseer je 
dat een naderend schip altijd harder vaart dan jij inschat. 

• Kijk vaak om, elke 5 halen; vaker nog bij het naderen van bruggen of het aquaduct en in 
bochten. 



Veiligheidsreglement – Coastal Roeivereniging HARDER  5 van 13 

4.2 Verantwoordelijkheid 
• Nogmaals: Iedere roeier van RV HARDER roeit te allen tijde voor eigen risico en onder eigen 

verantwoordelijkheid. 

• Als vereniging en team ben je met elkaar verantwoordelijk voor mens en materiaal. Ieder 
teamlid kan zeggen “dit moeten we niet doen”.  

• Samen uit samen thuis: Op het water geldt dat als één teamlid zich niet veilig voelt, 
hiernaar geluisterd en gehandeld wordt. 

• De captain heeft een bijzondere positie:  
- Het is de captain die nagaat of de veiligheidscheck uitgevoerd is, die op ’t laatst kijkt of 

de weersomstandigheden veranderd zijn. 
- Op het water, in de boot, is het de captain wiens commando’s opgevolgd worden.  
- De captain is de stuur óf de roeier op bankje 3 of 4. Maak expliciet wie captain is voordat 

je in de boot stapt. 

4.3 Adviezen voor veilig roeien 
• “Goed zeemanschap”: Je moet alles doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook als je 

voorrang hebt. Niet alle potentiële (gevaarlijke) situaties zijn namelijk in regelgeving te 
vatten. Je bent bijvoorbeeld verplicht alles te doen om een aanvaring te voorkomen. 

• Houd altijd rekening met andere schepen (manoeuvreerbaarheid, zicht, etc.). Wees alert op 
onverwacht gedrag of onwetendheid van anderen. (Jij bent kwetsbaar!) 

• Zorg dat de instructeur, coach en stuur goed verstaanbaar zijn. Gebruik een megafoon, 
oortjes of cox-box. 

• Wees duidelijk in je gedrag op het water en vaar een duidelijke koers. Een ander moet tijdig 
begrijpen wat je van plan bent. 

• Als je even stopt met roeien, doe dit dan op een veilige plek, dus niet op een druk punt, in 
een bocht of vlak bij een brug. Zorg dat je aan de kant ligt en anderen niet verrast worden 
door een stilliggende boot. 

• Houd rekening met de dode hoek van binnenvaartschepen. Een binnenvaartschip mag een 
dode hoek hebben tot 350 meter voor de boeg. Als je bedenkt dat veel binnenvaartschepen 
80 tot 100m lang zijn, is dat dus 4x de scheepslengte voor de boeg. Dat is héél veel meer 
dan in het plaatje hieronder! 

 

 
 

• Ga er standaard van uit dat je niet gezien wordt. Een roeiboot verschijnt niet op de radar 
van het schip en is voor de schipper een ‘klein stipje’ op de horizon. (En is vaak verscholen 
achter de boeg.) 

• Je weet pas of de schipper jou kan zien, als jij het raampje van zijn stuurhuis kan zien. Je 
weet pas dat hij jou echt ziet, als jullie oogcontact hebben. 

• Realiseer je dat veel schippers niet weten dat een roeier achteruit kijkt. Voor hen zijn 
roeiboten en kano’s hetzelfde. Zij denken dat jij hen wel ziet, dat je snel en wendbaar bent 
en zelf uitkijkt. 
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• Laat schepen gemakkelijk passeren. Als een schip harder gaat dan jij, zorg dan dat hij snel 
op een overzichtelijke plek kan inhalen. 

• Wacht rustig bij het oversteken van vaarwater totdat er geen schepen aan komen. 
Naderende scheepvaart vaart altijd harder dan je denkt. 

• Mijd het schroefwater van binnenvaartschepen. Een manoeuvrerend schip kan zomaar gas 
geven en je meters opzij duwen. 

• Meld gevaarlijke situaties aan het bestuur. Bij noodgevallen het alarmnummer 112 bellen.  
Niet dringende gevallen of incidenten met binnenvaart melden bij de meldkamer 
waterpolitie, tel. 0900-8844.  

5. Omslaan/te water raken  

5.1 Welke voorzorgsmaatregelen neem je? 

Materiaal  
• Luchtkasten: De boten moeten ook bij vollopen of omslaan een goed drijfvermogen 

hebben. Zorg dus dat de luchtkasten (dopjes, luikjes) goed dicht zijn, controleer dat dubbel.  
• Voetenborden en schoeisel: Op de voetenborden worden alleen gesloten heelcups 

gebruikt, zodat in noodsituaties de schoenhak niet in de cup blijft haken. Zowel 
voetenborden met vaste schoenen en voetenborden met heelcups zijn voorzien van 
heelstrings. Knoop dus NOOIT je schoenen vast aan de boot (bij flexvoeten). De roeiers 
controleren zelf, voor ze het water op gaan, de deugdelijkheid van de heelstrings. Varen 
zonder heelstrings of met ondeugdelijke heelstrings is verboden. Om te voorkomen dat de 
roeiers in een noodsituatie in de heelcup blijven haken, is het niet toegestaan om schoenen 
te dragen met brede hakken. 

• Reddingsvesten: het dragen van een goedgekeurd halfautomatisch reddingsvest met 
kruisriem is verplicht voor roeiers (150N) en stuurlieden (275N). De vereniging stelt ze 
beschikbaar.  
Een reddingsvest helpt in de eerste plaats bij het te water gaan in koud water. De kans op 
een cold shock is in de eerste minuut acuut. Je hebt dan geen controle over je ademhaling 
en zonder reddingsvest dreig je daardoor in die eerste minuut veel water binnen te krijgen. 
Daarnaast houdt een reddingsvest je goed drijvend in situaties dat bijvoorbeeld de kant 
verder weg is. In koud water lukt zwemmen niet langer dan 10 minuten. Een 
halfautomatisch reddingsvest houdt ook een bewusteloze drenkeling veilig drijvend. 

• Boottype: Ga bij koud weer liever trainen in een groter boottype. Hoe meer bladen op het 
water hoe veiliger. 

• Bij tochten neem je een waterdichte opgeladen handheld marifoon mee aan boord, deze 
staat afgesteld op kanaal 10. Ten minste één persoon aan boord beschikt over het 
basiscertificaat marifonie.  

Roeiers  
• Voldoende kleding vertraagt het optreden van onderkoeling met minuten. Een paar dunne 

lagen werkt in de boot (en in het water) beter dan 1 dikke laag. Meer lagen en een muts 
naarmate het kouder is. Overweeg bij kou een neopreen long john. 

• Ga samen op stap: met een coach in een coachboot, of roei in groepjes en houd elkaar in 
de gaten. Je bent als groep verantwoordelijk voor elkaar. Dus goed oogcontact houden met 
de langzaamste boot, vaak is dat het kleinste boottype of de minst ervaren roeier, dus de 
meest kwetsbare. Spreek van te voren af welke boten/roeiers op elkaar gaan letten.  

• Signalerende bovenkleding in fluorescerend geel of oranje is verplicht om de zichtbaarheid 
te vergoten voor skiffeur, boegroeier, slagroeier en stuur. 

• Je roeit alleen in een boot waar je de juiste roeiproeven voor hebt gehaald. 
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• Je roeit alleen in een boot die je hebt afgeschreven. Zo weten anderen dat je op het water 
bent. Geef duidelijk vertrek en aankomsttijd aan. Breng altijd iemand op de hoogte waar je 
heen gaat en wanneer je terug wilt zijn. Meld je weer af bij die persoon. 

• Als je een tijdje niet geroeid hebt of niet helemaal fit bent, of als er veel wind en/of golven 
staan: neem dan geen risico en stap in een groter boottype. Of ga op een andere manier 
sporten. 

• Bij harde wind vaar je zo veel mogelijk aan hoger wal.  
• Weer in een omgeslagen skiff kunnen klimmen is een vaardigheid die vereist wordt bij 

roeibevoegdheid skiff. Het oefenen hiervan wordt twee keer per jaar georganiseerd. Iedere 
skiffroeier laat jaarlijks zien dat je het nog kan. 

Stuurlieden  
• Doe bij een los stuurtouw de lus niet rond het middel, maar onder de benen zodat je er niet 

in kan blijven hangen.  
• Een reddingsvest van 275N is altijd verplicht voor alle stuurlieden! Deze vind je daar-en-

daar.  
• Een stuur draagt een dik jack en een waterdichte broek. 

 Instructeurs 
• Instructeurs leiden roeiers op naar hun eerstvolgende roeibevoegdheid. Tijdens het 

oefenen op het water houden de instructeurs toezicht op de veiligheid van hun roeiers. Dat 
betekent voorkomen van aanvaringen en direct hulp verlenen als een roeier te water raakt. 

• Instructeurs zorgen ervoor dat zij te allen tijde de roeiers in het zicht houden. Het is van 
belang om in de buurt van de boten blijven om direct in te kunnen grijpen. Vraag de roeiers 
bij elkaar te blijven (daarom: niet tegelijk instructie geven aan snelle en langzame boten). 

• Neem ook als instructeur altijd een mobiele telefoon mee om hulp te kunnen oproepen.  

Coaches  
• Coaches begeleiden roeiers om hun roeitechniek verder te verbeteren of ter voorbereiding 

op wedstrijden. Coaches begeleiden alleen roeiers die de bevoegdheid hebben om te 
roeien in het boottype waarbij de coach hen begeleidt. Roeiers die gecoacht worden 
dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. 

• Het spreekt voor zich dat de coach geen opdrachten of oefeningen laat uitvoeren die de 
veiligheid van de roeiers in gevaar brengt. 

• Als meerdere boten tegelijk gecoacht worden, blijven deze bij elkaar op stukken waar niet 
gecoacht kan worden. Coach dus geen snelle en langzame boten tegelijk, want die zullen 
niet bij elkaar blijven. 

• Als er stukken zijn waar niet gecoacht kan worden en er is geen andere boot in de buurt, 
dan spreek je af waar je elkaar weer treft. Dit kan vanzelfsprekend niet bij ongunstige 
omstandigheden. 

• Neem ook als coach altijd een mobiele telefoon mee om hulp te kunnen oproepen.  

5.2 Wat te doen bij omslaan / te water raken? 
Bij een roei-incident is de kans klein dat er snel hulp vanaf de wal komt, zeker bij ons open roeiwater. 
Daarom gaan wij uit van zelfredzaamheid. Gelukkig is de kans dat een coastal boot omslaat best 
klein. En je zorgt natuurlijk altijd met meerdere boten te varen. 

Als je zelf omslaat 
Vrijwel het hele jaar is de watertemperatuur te laag en de wal te ver weg  om zwemmend de kant te 
kunnen bereiken. Wees je daarvan bewust. Dit is ook de reden dat je altijd bij voorkeur met 
meerdere boten tegelijk uitvaart en elkaar onderweg in de gaten houdt.  
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Bij te water raken is het vanwege het koude water zaak om zo snel mogelijk uit het water óp de boot 
gaan liggen. Probeer een overlevingsdeken om te slaan en gebruik telefoon of marifoon om hulp op 
te roepen. Probeer de aandacht van anderen te trekken. Hulp moet je redden. Blijf stilliggen en 
maak je zo klein mogelijk. (HELP-houding). Beweeg je niet. 

Ga alleen van je boot af als je zeker weet dat je vaste grond onder de voeten hebt én het water niet 
meer dan kniediep is. 

Raak niet in paniek en denk positief. Als je in het koude water terecht komt reageert je lijf met een 
vluchtreactie. Dit houdt in dat je een bewustzijnsvernauwing krijgt en dus niet helder kan denken. 
Besef dat jou dat ook gebeurt. 

 

‘HELP’ staat voor Heat Escape Lessening Posture. 

 

HELP-houding voor een enkele drenkeling: 

! armen over elkaar kruisen met de bovenarm tegen de romp; 

! schouders optrekken tegen het hoofd; 

! knieën optrekken met de benen gekruist. 

 

Het contactoppervlak met het water is nu klein. Water stroomt langs 
een kleiner deel van de huid. Er kan zich tijdelijk een dun 
isolatielaagje van verwarmd water vormen tussen de kleding en de 
huid. Oksels en liezen liggen beschut zodat onderkoeling langzamer 
gaat. 

 

Net zo kan je met meerdere personen bij elkaar kruipen om een zo 
groot mogelijke bel stilstaand water tussen je lichamen vast te 
houden, wat onderkoeling vertraagt.   

Als je ziet dat een andere boot omgeslagen is 
• Waarschuw eerst een mederoeier, een boot in de buurt en/of omstanders. 
• Roep naar de roeier dat hij of zij in beeld is en roep “klim op je boot” indien de roeier dat 

niet uit eigen beweging doet. Blijf praten. 
• Onderken en geef aan, wie de leiding neemt (1 stuurman aan wal geen vele). 
• Constateer of er sprake is van letsel, waardoor op de boot klimmen wordt bemoeilijkt. Kan 

de roeier op of over de boot hangen? 
• Wees voorzichtig terwijl je helpt. Eigen veiligheid gaat voor. 
• Regel eerst de opvang van de roeier en kijk in laatste instantie pas naar het bergen van de 

boot. Roep hulp in van anderen voor het bergen van de boot. 
• Als er na het te water raken doorgeroeid kan worden, kunnen de roeiers zich warm roeien 

maar de stuurman/vrouw niet. Laat deze tijdelijk van plaats wisselen met een roeier, zodat 
deze zich ook warm kan roeien. 

5.3 Te water bij een hoge watertemperatuur  
Ook dan blijf je bij de boot. Wacht tot er hulp voor jou komt. 



Veiligheidsreglement – Coastal Roeivereniging HARDER  9 van 13 

In vergelijking met jouw leven is de boot “maar materiaal”. Die zal later door iemand anders worden 
opgehaald. Zorg dat je in beweging blijft en zo snel mogelijk naar de loods gaat om onder de warme 
douche te gaan staan. 

5.4 Toertochten 
Wanneer de vereniging tochten organiseert zal zij ervoor zorgen dat dit onder veilige 
omstandigheden kan plaatsvinden. De roeiers zijn tijdens de tocht zelf verantwoordelijkheid voor 
hun veiligheid. Net als anders is voor afvaart duidelijk wie captain is. Er kan alleen aan roeitochten 
deelgenomen worden indien stuurlieden en roeiers over de juiste bevoegdheden beschikken. 

Wanneer wordt deelgenomen aan roeitochten op natuurlijk stromend water (grote rivieren of het 
Wad) is specifieke kennis en ervaring vereist. In elk geval een van de roeiers of stuurman te 
beschikken over een brevet voor roeien op stromend water óf over aantoonbare ervaring voor het 
roeien op stromend water. Breng het bestuur op de hoogte en overleg. 

5.5 Nachtroeien 
Roeien tussen zonsondergang en zonsopgang is niet toegestaan.  
Echter: in bijzondere gevallen kan als evenement een nachttocht georganiseerd worden, onder 
begeleiding en met speciale maatregelen. Het bestuur geeft hiervoor toestemming in uitzondering 
op het normale verbod, na positief advies van de Commissie Veiligheid. 

5.6 Deelname wedstrijden  
Bij deelname aan wedstrijden vervalt de verplichting van het dragen van een reddingsvest omdat bij 
de wedstrijd voldoende toezicht aanwezig is om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Ook is een jury 
aanwezig die bepaalt of wedstrijden kunnen plaatsvinden afhankelijk van de weersomstandigheden. 

5.7 Zorg dat je goed kan zwemmen 
De vereniging eist van alle roeiers dat zij het zwemmen zodanig beheersen dat zij bij een roei-
incident zichzelf zwemmend in veiligheid kunnen brengen. Dit is aan te tonen met zwemdiploma’s A 
en B. 

6. Onderkoeling 
(Zie ook informatie van Varendoejesamen op de website) 

Zoals gezegd: Het grootste veiligheidsrisico is dat een watersporter te water raakt en onderkoeld 
raakt.  

6.1 Wanneer is iemand onderkoeld? 
Zodra de lichaamstemperatuur beneden 35°C daalt, spreekt men van onderkoeling. Omdat de spraak 
verward kan raken, kun je de indruk krijgen dat de onderkoelde persoon dronken is. De spieren 
kunnen verstijven waardoor er nauwelijks kracht meer is in armen en benen. Zwemmen wordt na 
verloop van tijd onmogelijk. Beneden 32°C zal bewusteloosheid optreden en rond 28°C veroorzaakt 
de lage lichaamstemperatuur een spontane hartstilstand. 

6.2 Verschillende stadia van onderkoeling 
Stadium één van onderkoeling is kippenvel. In het tweede stadium van onderkoeling gaat het 
lichaam rillen en treedt er soms agitatie (opwinding of rusteloosheid) op. In een derde stadium wordt 
de patiënt suf en sloom en gaat hij slechter presteren. Coördinatie en beoordelingsvermogen nemen 
af. Let op de eerste symptomen: rillen, sufheid, verward spreken, stijfheid.  

Onderstaande tabel geeft een zeer ruwe schatting van je overlevingstijd. De werkelijke 
overlevingstijd hangt af van veel factoren zoals lichaamsbouw, hoeveelheid onderhuids vet, gebruik 
van alcohol of medicijnen, kleding, geslacht, windsnelheid, golfhoogtes, lichamelijke en geestelijke 
conditie. 
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Water- 

temp. °C 

Wetsuit Gekleed Zwemkleding 

0 15 minuten 9 minuten 2 minuten 

5 3 uur 1 uur 30 minuten 

10 9 uur 3 uur 1 uur 

Tabel 1: overlevingstijd bij te water geraken in wetsuit, gekleed of in zwemkleding. 

 

De overlevingstijd in roeikleding ligt waarschijnlijk tussen die van “Gekleed” en “Zwemkleding” in. 

6.3 Wanneer kan je onderkoeld raken? 
Bij een lage watertemperatuur lopen roeier en stuur het risico onderkoeld te raken als zij in het 
water terecht komen. Als je niet snel genoeg uit het water komt, heb je grote kans te verdrinken als 
gevolg van onderkoeling. 

Echter: ook tijdens het roeien bij koud en winderig weer kun je onderkoeld raken. Als je het al koud 

hebt als je aan de roeitocht begint en de luchttemperatuur is laag, zal je lichaam moeilijk op 

temperatuur komen. Je techniek wordt als gevolg van beginnende onderkoeling minder. Je 

hebt minder grip op de riemen. Door roeifouten kan de boot in onbalans raken en kan je in gevaar 
komen. 

Bij watertemperaturen onder de 10⁰C is de kans op onderkoeling een groot risico. In het water koel 
je 25 keer sneller af dan buiten het water. Dus hoe verder je lichaam uit het water blijft, hoe beter 
het is.  

Om al het bovenstaande is het verplicht een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen die het risico op 
onderkoeling kunnen beperken. 

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar zelfs bij warm weer kan onderkoeling optreden. Daarbij speelt niet-
ventilerende kleding een rol. Je zweet condenseert aan de binnen kant van die kleding, waardoor je 
nat wordt. Dat vocht vormt een koudebrug, waardoor je sterk afkoelt.  

De KNRM heeft een informatieblad uitgegeven over onderkoeling, zie 
https://www.knrm.nl/images/downloads/Onderkoeling.pdf 

6.4 Maatregelen om onderkoeling te voorkomen of te vertragen 
Draag de juiste kleding 
Voldoende kleding vertraagt het optreden van onderkoeling met minuten. Zorg altijd voor meerdere 
lagen goed ventilerende kleding. 

• Thermo-ondergoed (een maillot en een T-shirt met lange mouwen) als eerste laag is zeer 
sterk aan te bevelen om je langer warm te houden als je te water raakt.  
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• Daarna een supplex1 tussenlaag. De lucht tussen de lagen werkt isolerend. Na het inroeien 
kun je dan één of meerdere laagjes uittrekken. Bij stilliggen of koude rugwind kan weer een 
laagje aangetrokken worden. 

• Een wind en/of waterdichte maar wel ademende bovenlaag is een must, zodat je niet 
doornat kan worden van de regen. 

• Draag meer lagen kleding  naarmate het kouder is, strak en fleece-achtig; een windblokker 
als het koud is en stevig waait.  

• Neem naast een mobiele telefoon altijd een reddingsdeken mee, ze kosten een paar euro 
per stuk bij de Action. 

Goed om te weten: 
• Transpireren is een natuurlijke manier van het lichaam om af te koelen. 

Wanneer transpiratievocht echter niet weg kan en condenseert aan de binnenkant van je 
kleding, word je nat wordt en kan je sterk afkoelen. Ook in de zomer! Zorg dus ook voor 
goed ademende kleding.  

• Draag geen wol of katoen. Dit soort kleding zuigt veel water op en dan word je extra zwaar.  
• Draag geen slobbertruien en broeken, maar zorg dat de kleding strak om je lichaam zit.  
• Zorg dat de kleding goed je rug en (in de winter ook) je polsen bedekt en warm houdt. 
• Via je hoofd verlies je veel en snel warmte. Het dragen van een muts voorkomt dat. Niet 

iedereen vindt roeien met een muts of pet prettig, maar het kan zeker helpen je warm te 
houden als je te water raakt.  

• Stuurlieden zijn in de winter vaak veel dikker aangekleed dan in de zomer. Je zit immers een 
uur of langer stil en dan moet je jezelf tegen de kou beschermen. Een gevaar is dat je met 
zoveel kleren aan letterlijk ten onder gaat, mocht je onverhoopt in het water belanden. Als 
je een goedgekeurd reddingsvest met voldoende drijfvermogen draagt, kan je stil blijven 
drijven. Iedere beweging is er immers één te veel? Een reddingsvest van 275N is verplicht 
voor alle stuurlieden, van 175N voor roeiers. (275N-vesten bieden het meeste 
drijfvermogen en zijn daarom ook veilig bij het dragen van zware kleding. 150N-vesten zijn 
geschikt voor alle wateren, maar niet veilig genoeg bij het dragen van zware kleding.) 

Zorg dat je een goede conditie hebt 
De vereniging stimuleert dat roeiers op een verantwoorde wijze hun sport beoefenen. Bij intensieve 
sportbeoefening (bv deelname aan wedstrijden) wordt geadviseerd regelmatig een sportkeuring met 
inspanningstest te ondergaan, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar. Het doel van een sportkeuring is om 
vast te stellen of een roeier in staat is om de fysieke prestatie te leveren die nodig is bij het roeien 
van wedstrijden, te wijzen op mogelijke gezondheidsrisico’s en om vroegtijdig latente medische 
risico’s op te sporen. 

6.5 Wat moet je doen als iemand onderkoeld is geraakt? 

Horizontaal verplaatsen 
Bij onderkoeling gaat het hart minder snel kloppen, het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. 
Wanneer een drenkeling rechtop uit het water gehaald wordt, zal het zwak functionerende hart niet 
ineens goed gaan pompen, waardoor er op dat moment juist in de hersenen een tekort ontstaat. 
Ernstige schade is het gevolg. Door het slachtoffer horizontaal uit het water te halen wordt dit 
enigszins tegengegaan. Ook het vervoer op het land moet horizontaal geschieden. Bij voorkeur met 

                                                             
1 Supplex® is een nieuwe stof, die de aangename draageigenschappen van katoen verenigt met die van de moderne vezels 
van vandaag. Supplex® is ademend en sneldrogend. Twee aspecten die van belang zijn om onderkoeling te voorkomen. 
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het hoofd iets lager en de benen in de voortbewegingsrichting. Laat direct alarmeren en bel 1-1-2. 
Vertel erbij dat het om een onderkoelingsslachtoffer gaat. 

Geen ademhaling? 
Start reanimatie: Zodra je een onderkoeld slachtoffer uit het water hebt gehaald, controleer je of de 
ademweg vrij is en of het slachtoffer ademhaalt. Twijfel je aan de ademhaling, ga dan eerst 1 minuut 
beademen. Bij ernstige onderkoeling kan dit moeizaam verlopen door spierstijfheid. Begin pas na 1 
minuut met reanimeren (30 x borst indrukken - tempo 100 p. min., dan 2 maal beademen) tot 
professionele hulpverleners dit overnemen. 

Geef de moed niet op. Een onderkoeld slachtoffer heeft meer zuurstof nodig dan iemand met een 
normale lichaamstemperatuur. Elk beetje zuurstofrijk bloed dat met een reanimatie wordt 
rondgepompt kan redding van het slachtoffer betekenen. Omdat bij onderkoeling de bloedvaten van 
de huid en spieren in armen en benen vernauwen, is er nauwelijks hartslag te voelen. Zo kan de 
indruk ontstaan, dat het slachtoffer is overleden. In sommige gevallen is dit echter niet zo. De dood 
kan pas met zekerheid in een ziekenhuis worden vastgesteld, en alleen als de patiënt eerst is 
opgewarmd en dan dood blijft. Dus altijd doorgaan met reanimeren tot professionele hulp aanwezig 
is. 

 
Reanimatie-app 
 
De Hartstichting biedt een reanimatie-app aan. Dit is een handig hulpmiddel om je kennis op 
te frissen. Deze app geeft in beeld en geluid aan wat je moet doen bij een hartstilstand. Alle 
reanimatiestappen tot en met de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) 
komen aan bod.  
Kijk in de app-stores van Google of Apple; gebruik de zoekterm ‘reanimatie’. 
 
 

Temperatuurisolatie 
Een onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling worden afgeschermd. Pak 
de armen en benen apart in zodat ze niet de romp extra kunnen afkoelen. Vergeet vooral niet het 
hoofd goed te beschermen, het heeft een relatief groot oppervlak waardoor veel warmte verloren 
gaat. Een reddingsdeken (= isolatiedeken van versterkt aluminiumfolie) is ideaal om verdere 
afkoeling tegen te gaan. Gebruik deze met de gouden kant buiten.  

 

 

Niet doen: Probeer nooit een bewusteloos slachtoffer iets te drinken te geven. 
Geef een drenkeling nooit alcoholische dranken. Alcohol verwijdt de bloedvaten en kan juist daling 
van de temperatuur tot gevolg hebben. Beweeg een onderkoeld slachtoffer zo min mogelijk, 
behandel het lichaam alsof het van glas is gemaakt.  

Wel doen: Zoek in elk geval warmte en beschutting, bescherm het slachtoffer tegen verdere 
afkoeling. Kleed het slachtoffer niet uit, tenzij in een beschutte en verwarmde ruimte en als je 
daarna het slachtoffer ook met droge kleding kan aankleden.  
Een aanspreekbaar slachtoffer dat zelf een beker kan vasthouden, 
mag wel warme, liefst goed gesuikerde, dranken innemen en begeleid een niet te warme douche 
nemen.  
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7. Tot slot  
In deze context heeft het bestuur de volgende taken:  

• Het jaarlijkse valideren van het veiligheidsreglement, ook indien nodig met aanpassingen 
van de KNRB en/of FISA.  

• Het communiceren van dit veiligheidsreglement naar de leden.  
• Aangeven welke periode van het jaar de watertemperatuur onder de 10°C resp. 5°C is en 

wat dit betekent voor de bevoegdheden.  
De Commissie Coaching en Opleiding zorgt ervoor dat dit veiligheidsreglement tijdens cursussen 
voldoende aandacht krijgt. 

De Commissie Roeiproeven neemt de veiligheidsvoorschriften van dit reglement op in de 
exameneisen voor de verschillende roeiproeven en zorgt dat hierop daadwerkelijk getoetst wordt.  


