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Overzicht theorie bij P1      versie 13 oktober 2022 
 
Veiligheidsreglement RV Harder, versie 12*  
Hoofdstuk 1 t/m 4 en bijlage B, C en D word je geacht te kennen. 
* Eind maart hebben alle toenmalige leden versie 10 van Leonard toegestuurd gekregen. Een oudere 
versie stond nog op de website, zeer binnenkort staat daar versie 12. Dus als je twijfelt of je wel de 
laatste versie hebt, download een nieuwe! 
 
Theorieboek roeien – Jeroen Brinkman 
 
Hoofdstuk 1 Geschiedenis van het roeien 
Ter informatie, leuke achtergrond om te lezen. 
 
Hoofdstuk 2 Het roeien 
Tot en met ‘Kleding’: verplichte stof. 
Vanaf ‘Roeimogelijkheden’: ter informatie. 
 
Hoofdstuk 3 Het materiaal 
Tot en met ‘De riemen’: ter informatie. 
Aanvulling: coastal boten hebben nog geen eigen typeaanduiding. 
‘De onderdelen van de boot’: verplichte stof, met onderstaande aanvullingen. 
 
Afwijkend:  
Coastals zijn grotendeels luchtkast, daar zie je het binnenwerk (spanten, binnenkiel, etc) van de boot 
niet. Het voortaft is van polyester en de boot heeft een vlakke bodem, geen kiel. De boegbal 
ontbreekt. Een coastal is robuuster, je mag op meer plekken je voeten zetten. 
 
Hoofdstuk 4 Het in- en uitbrengen van boten 
Het hele hoofdstuk is verplichte stof. 
 
Bij ‘Boot uitbrengen’:  
Voor het afschrijven gebruiken we app roeien.nl van de KNRB. 
 
Afwijkend:  
• In het theorieboek wordt geschreven dat eerst de riemen naar het vlot worden gebracht en in 

een riemenrek gelegd worden. Wij hebben geen riemenrek. Als er acht riemen op de steiger 
liggen, kan je er bijna niet meer langs met de Amalia die van de helling afrolt. Wij brengen dus 
eerst de boot uit. Terwijl twee teamleden zorgen dat de boot los blijft van de steiger, halen 
andere teamleden snel de riemen op en leggen die op de juiste dollen. 

• Coastal boten zijn veel zwaarder dan roeiboten voor glad water. Wij tillen boten dan ook niet uit 
de stelling 

• Wij leggen de riemen met de bolle kant op het vlot, dus de holle kant naar boven.  
Zie voor een uitleg in beelden hoe wij met riemen omgaan https://www.hetspaarne.nl/inleggen-
van-de-riemen  

 
Bij ‘Instappen in de boot’ 
Bij ons gaat dit nu soms nog anders, maar leer je de hier beschreven manier aan. Als we straks vanaf 
een officieel roeivlot vertrekken, is de hier beschreven manier standaard, vaak zelfs als ‘instappen 
gelijk’. Je wordt geacht deze manier nu al te kennen. 
Zie voor een uitleg in beelden van het instappen https://www.hetspaarne.nl/in-en-uitstappen. Op 
deze pagina wordt gesproken over linker- en rechtervoet. Vertaal dit voor jezelf naar waterhand en 
watervoet resp. walhand en walvoet. 
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Bij ‘Het stellen van het voetenbord’ 
De tekst wordt vervangen door onderstaande: 

 

 
Om te bepalen of je voetenbord op de juiste positie zit, ga je 
in de uitpikhouding zitten. Dus benen gestrekt en licht 
achterover hangend (13u), met gestrekte rug en gebogen 
armen. 

 
 

 
Als beide handvatten je buik raken, moet tussen de 
handvatten ongeveer een vuistbreedte zitten. 

 
 

 
Is de afstand tussen de handvatten kleiner dan een 
vuistbreedte, verplaats het voetenbord dan naar je toe, je 
komt dan verder van de riemen af te zitten en je zal meer 
ruimte tussen de handvatten krijgen. 

 
 

 
Is de afstand tussen de handvatten juist te groot, dan 
verplaats je het voetenbord van je af. 

 

 

Op de getoonde manier kun je eenvoudig bij het 
voetenbord komen, de drie (vleugel)moeren losdraaien en 
de positie aanpassen. Let op hoe de riemen onder de armen 
zijn geklemd, waarmee de boot stabiel op het water blijft 
liggen. 

 
 
Bij ‘Uitzetten van de boot’ 
Hoewel je dit vooral gebruikt bij een skiff of C1 moet je weten wat veilig boord houden is, hoe je dat 
doet. Alle drie de manieren van uitzetten moet je kennen en kunnen. 
 
Bij ‘Aanleggen van de boot’ 
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Hoewel de beschreven manier van aanleggen bij ‘Dolf’ nauwelijks werkt door de situering van steiger 
en vlot, moet je deze wel kennen.  
 
Bij ‘Terugleggen in de loods’ 
Ook al liggen de boten nog buiten, veel van het genoemde in deze paragraaf geldt ook bij ons, nu al. 
Luiken doe je altijd open bij boten die onder dekzeil liggen. 
Aanvulling: 
In alle gevallen maak je na het roeien de slidings schoon met een vochtig geel doekje speciaal voor 
slidings.  
Ezelsbruggetje bij kleur doekjes: blauw voor de boot, geel voor goed glijden (op de slidings). 
 
Hoofdstuk 5 De roeibeweging 
Tot aan de grafiek ‘De roeibeweging ontleed’: verplichte stof. 
Van daar af tot aan ‘Bootsnelheid’: ter informatie, leuke achtergrond om te lezen. 
‘Bootsnelheid’: verplichte stof. 
 
Bij ‘Bootsnelheid’ 
Merk op dat een correcte inpik en uitpik bijdraagt aan een effectieve haal die bijdraagt aan de 
bootsnelheid (in tegenstelling tot ‘het blad erin vegen’, een korte haal en ‘het blad eruit vegen’).  
 
Hoofdstuk 6 Veiligheid op het water 
Hele hoofdstuk: ter informatie, daar waar dit aanvullend is op ons eigen Veiligheidsreglement. Tips 
over veiligheid kan je immers nooit te veel krijgen? Goed weten waar gevaar kan schuilen helpt je om 
situaties beter in te schatten en verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid te kunnen nemen. 
Ons eigen Veiligheidsreglement is leidend. 
 
Bijlage Verenigingsbladen 
Ter informatie. Grappig om te zien. Hopelijk hebben wij dit najaar ook onze eigen kleuren. Daar 
wordt aan gewerkt. 
 
Bijlage Roeiwoordenboek 
Ter informatie. Zeer aan te bevelen om doorheen te bladeren en te raadplegen als je weer een term 
gehoord hebt die je nog niet kent. Niet alle woorden komen ook bij coastal roeien voor. 
 
 
Theorieboek sturen – Jeroen Brinkman 
 
Hoofdstuk 1 De stuur en het sturen 
Verplichte stof, met uitzondering van ‘Het sturen van boordboten’ en ‘De stuur tijdens races’. 
 
Hoofdstuk 2 Varen op het water 
?? (Nog bepalen en beschrijven) 
Verplichte stof, behalve ‘Geluidssignalen’, ‘Bruggen in bedrijf’ en ‘Bruggen buiten bedrijf’. 
Aanvullen met betonning. 
Meer? 
 
Hoofdstuk 3 Het in- en uitbrengen van de boten 
Dit hoofdstuk is voor coastal boten niet relevant. Coastal boten worden niet getild omdat ze 
zwaarder zijn dan de traditionele roeiboten. 
 
Hoofdstuk 4 Aankomst en vertrek 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
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Hoofdstuk 5 Beginnen en stoppen met roeien 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
 
Hoofdstuk 6 Het maken van bochten op het water 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
 
Hoofdstuk 7 Manoeuvreren op het water 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
 
Hoofdstuk 8 Vuil en golfslag 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
 
Hoofdstuk 9 Het passeren van obstakels 
Alleen a) ‘Nauwe doorgang’ en d) ‘Obstakel aan één zijde’ zijn verplichte stof. 
 
Hoofdstuk 10 Overige 
De genoemde commando’s moet je kennen en zelf kunnen geven. 
 
 
Bijzonderheden bij sturen 
 
Enkele bijzondere situaties en wat dat vraagt van de stuur. 
 
Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) 
 
Alle leden (dus ook voor P1) moeten een zeer beperkt deel van het BPR kennen, alleen dat wat direct 
betrekking heeft op ons roeiwater. 
Zie Bijlage C van het Veiligheidsreglement ‘Voor P1 vereiste kennis van het BPR 
(Binnenvaartpolitiereglement)’. 
Zie Bijlage B van het Veiligheidsreglement voor de geluidsseinen, borden en lichten die je moet 
kennen. 
 
Schiemanswerk 
 
De volgende knopen moet je kunnen maken: slipsteek met halve steek als borg, paalsteek, 
achtknoop. Zie voor uitleg en voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=z_bdA-Jxa2M 
  
 
NB: Het is mogelijk dat een mederoeier (of instructeur) je uitlegt dat je iets op een andere manier 
moet doen dan hier beschreven. Weet dan, dat we als vereniging de hier beschreven lijn aanhouden 
tot we besluiten dit aan te passen. Theoriekennis wordt zodoende getoetst aan wat hier beschreven 
is. 
 
 


