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De 5 belangrijkste regels! 
 

 
LEES DIT DOCUMENT MEER DAN EENS. 

DAT KAN ONGELUKKEN VOORKOMEN EN LEVENS REDDEN. 
 

• Check het weer bij het plannen van je tocht én vlak voor je afvaart.  
Bij twijfel vaar je niet af! 

• Tijdens het roeien:  
o draag je altijd fluorgeel of –oranje bovenkleding, 
o draag je altijd een reddingsvest (ook de zeer ervaren roeiers),  
o neem je altijd een opgeladen mobiele telefoon mee, mét de juiste app’s en 

telefoonnummers daarop. 
• Bij windkracht hoger dan 4Bft geldt een vaarverbod. 
• (T.z.t.: Bij watertemperatuur van onder de 10°C roei je altijd samen met anderen.) 
• Meld na afloop van je roeitocht eventuele schade.  

Zo voorkom je dat een roeier na jou gaat varen met een boot met defecten. 

 
 
Vereiste app’s op je mobiele telefoon:  

- Windfinder en  
- ‘KNRM Helpt (geactiveerd!) 

Zorg dat je altijd onderstaande nummer in je mobiele telefoon hebt: 
- Meldkamer Waterpolitie: 0900 - 8844 
- Algemeen noodnummer: 112 
- Brandweer Harderwijk: 088-3104510 
- Brandweer Zeewolde: 0900-165 

 

Belangrijk bij het lezen van dit reglement: 
 
Dit is document in ontwikkeling. Voor de samenstelling van dit reglement is advies ingewonnen 
bij ervaren coastal roeiers. Zij gaven waardevolle adviezen. Toch is ieder roeiwater anders en kent 
ieder roeiwater specifieke grenzen. Wij zijn nog aan het ontdekken wat de specifieke kenmerken 
vanuit veiligheidsperspectief van ons roeiwater zijn en waar de ‘exacte’ grenzen liggen. In 
volgende versies van dit reglement zal die ervaring steeds verwerkt worden. 
 
Door gebrek aan materiaal kunnen nog niet alle regels in werking treden. Met meer boten 
uitvaren is bijvoorbeeld nog niet altijd mogelijk. Een dergelijke regel wordt daarom tussen haken 
gezet en voorafgegaan door (t.z.t. ….) totdat dit wel kan. 
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1. Inleiding 
 
Het veiligheidsrisico met de grootste impact is dat een roeier, al dan niet bewusteloos, te water 
raakt, onderkoeld raakt en uiteindelijk verdrinkt. Dit geldt voor ons roeiwater het hele jaar. 
Naast onderkoeling vormt uitputting een belangrijk risico. Doordat je vaak op wat ruiger water 
vaart, is aandacht voor veiligheid belangrijker dan bij roeien op binnenwater. 
 
Coastal Roeivereniging HARDER (hierna genoemd RV HARDER) hanteert een veiligheidsreglement. 
Het bewust maken van risico’s en hoe daar verstandig mee om te gaan, is een belangrijk 
onderdeel van de roeiopleiding binnen de vereniging. 
 
Het doel van dit reglement is om de leden van RV HARDER bewust te maken van de risico’s van 
het roeien in de wateren rond Harderwijk en de mogelijkheden om deze risico’s te beperken. Dit 
met als doel dat leden van RV HARDER de roeisport veilige kunnen beoefenen.  
Riskante situaties ontstaan meestal niet plotseling, maar zijn vaak het resultaat van een 
opeenstapeling van kleine mankementen, ontbrekende informatie en foute inschattingen. 
 
Het basisprincipe voor het veiligheidsbeleid van RV HARDER is daarom dat iedere roeier altijd 
verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. De vereniging wil nadrukkelijk ieder lid toerusten 
met de juiste 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. 
 
Roeien is een teamsport, ook in de coastal skiff. Als roeiers weet je van elkaar dat de 
voorbereidende checks voor een training of tocht gedaan zijn. Als team beoordeel je of uitvaren 
op dat moment verantwoord is.  
 
Je let op elkaars welzijn en behoedt elkaar voor overmoedige of impulsieve acties. 
Het maakt hierbij 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. 
 
RV Harder hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: 
 
 
- Binnen de vaarregels en veiligheidsmaatregelen dient ieder lid van RV Harder naar  
eigen inzicht te handelen en geen onnodige risico`s te nemen. 
 
- Wij spreken elkaar aan wanneer we zien dat een roeier onnodige risico’s neemt. 
Samen bewaken wij onze veiligheid. 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. 
 
- Leden van RV HARDER vrijwaren het bestuur en de vereniging van iedere vorm van 
aansprakelijkheid in het geval van veiligheidsincidenten. 
 
 
Daarnaast zijn we verkeersdeelnemers op het water. Ons vaarwater is vaak druk met pleziervaart 
en ook binnenvaartschepen komen we tegen. Vertrouw er niet op dat anderen de vaarregels 
kennen en deze juist hanteren (zie Hoofdstuk 2). 
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De basis voor veilig roeien wordt binnen RV Harder gelegd in de basis-roeiopleiding en in de 
stuuropleiding. In beide opleidingen wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en daarnaast aan 
roeivaardigheden. Gezien ons vaarwater is aandacht voor conditie en veiligheid zelfs belangrijker 
dan die voor roeitechniek. 
Zorg dat je de regels volgt voor je eigen veiligheid en die van anderen. 
 
1.1 Opbouw van dit reglement 
 
Het veiligheidsreglement heeft de volgende opbouw: 

• Hoofdstuk 2 bespreekt kort het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). 
• Hoofdstuk 3 en 4 zijn gericht op preventie van ongevallen.  

o Hoofdstuk 3 gaat over vaarverboden,  
o Hoofdstuk 4 behandelt vaargeboden, zowel de algemene als die specifiek voor de 

wateren rond Harderwijk. 
• Hoofdstuk 5: hoe te handelen in bij omslaan, onderkoeling en reanimatie. 
• Hoofdstuk 6: extra regels voor niet-trainingsvaarten. 
• Hoofdstuk 7 gaat in op de rollen van instructeurs, coaches en bestuur. 
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2. Het Binnenvaartpolitiereglement 
 
De context waarbinnen RV Harder haar veiligheidsbeleid heeft geformuleerd is het 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR). 
 
Het BPR schrijft vaarregels voor die gelden op alle binnenwateren van Nederland, inclusief het 
IJsselmeer en de Waddenzee. Het BPR is een zeer uitgebreid reglement over hoe de scheepvaart 
op de openbare wateren in Nederland, dus ook het water rondom Harderwijk, zich hoort te 
gedragen (zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01). 
 
Op de website van RV Harder zijn de belangrijkste vaarregels te vinden, die ieder roeiend lid dient 
te kennen (zie t.z.t. een link naar een samenvatting van relevante delen op onze website).  
Op deze site staat ook alle relevante informatie over betonning en lichten en locaties (zoals het 
aquaduct) die je moet kennen. 
 

 
Het is van belang om (de aangewezen delen van) het Binnenvaartpolitiereglement te kennen 

en tijdens het roeien op te volgen. 
 

Tegelijkertijd geldt tijdens het varen in geval van gevaarlijke situaties 
het principe van goed zeemanschap: 

 
“Je moet alles doen om gevaarlijke situaties of schade te voorkomen.” 

  

 
3. Vaarverboden 
 
Bij RV Harder geldt – ook zonder formele aankondiging – een vaarverbod voor de volgende 
situaties: 
• bij windkracht van 5 Beaufort of hoger; 
• bij mist zodanig dat het zicht minder dan 500m is; (t.z.t. met nieuwe locatie  dit verbod 

vertalen naar een praktische vuistregel als “dat torentje (of die boei) is niet meer zichtbaar”); 
• bij (naderend) onweer; 
• bij een buitentemperatuur van 0°C of lager; 
• bij watertemperatuur van 10°C of lager1, tenzij er voor ervaren roeiers aanvullende 

maatregelen getroffen kunnen worden, zie Bijlage A – Watertemperatuur; 
• bij aanwezigheid van (drijf)ijs; 
• tussen zonsondergang en zonsopgang; 
• na gebruik van alcohol. 

 
Daarnaast kan er een vaarverbod ingesteld worden door een bestuurslid. Dit wordt via de 
verenigings-Whatsapp en – indien mogelijk – op de website aangekondigd. 
 
Iedere roeier is verplicht zelf na te gaan of er omstandigheden zijn, waardoor niet geroeid mag 
worden. 

 
1 De watertemperatuur van de Randmeren wordt door Rijkswaterstaat niet apart gegeven. Wij kijken naar 
www.waterinfo.rws.nl/#!/kaart/watertemperatuur/; kijk bij ‘Markermeer’.  



Veiligheidsreglement – Coastal Roeivereniging HARDER – vs 12 
 

6 

Ook wanneer er geen vaarverbod van kracht is, geldt altijd: gebruik je gezonde verstand. Een 
ervaren roeier kan eerder het water op dan een onervaren roeier, een ploeg eerder dan een 
skiffeur. 

4. Vaargeboden – Algemeen en Harderwijk-specifiek 
 
Vaargeboden zijn regels of procedures die voor, tijdens en na een roeitraining of roeitocht 
worden gevolgd. In het onderstaande zijn de vaargeboden zijn per fase (voor, tijdens of na een 
roeisessie) en per functie (individuele roeier/ stuur, en teamcaptain) beschreven. 
 
4.1 Voorafgaand aan de afvaart 
 
4.1.1 Voor individuele roeiers en stuurlieden 
 
Conditie en zwemvaardigheid 
• Zorg dat je in goede conditie bent voordat je gaat roeien. Bij twijfel train op een andere 

manier om je conditie te verbeteren. 
• Onderga regelmatig een sportkeuring (bijvoorbeeld 1 keer in de 5 jaar). 
• Zorg dat je zwemvaardigheid voldoende is om in geval van ongelukken jezelf en eventueel 

anderen zwemmend in veiligheid te brengen. Dus zorg dat je minimaal een A- en B-
zwemdiploma hebt en tenminste 10 minuten kan zwemmen in winterse roeikleding. 

 
Kleding 
• Verplicht: Draag fluorescerende bovenkleding, evenals platte schoenen met smalle hak. 
• Verplicht: Draag een goedgekeurd reddingsvest (voor roeiers 150N en stuurlieden 275N).  

NB: Dit geldt ook voor (zeer) ervaren roeiers; de meeste ongelukken met serieuze impact 
overkomen ervaren roeiers! 

• Controleer de bereikbaarheid van het touwtje en dat kruisriem is vastgeklikt. 

 
Boot en schade controle 
• Boottype: Ga bij koud weer liever trainen in een groter boottype. Hoe meer bladen op het 

water hoe veiliger. 
• Controleer de romp en de vin op beschadigingen. 
• Controleer of boutjes en moertjes van de riggers goed vastzitten, manchetten en dollen. 
• Controleer of de deksels van de luchtkasten goed gesloten zijn. 
• Controleer de lijnen aan voor- en achtersteven van de boot. Zij moeten 15 meter in lengte 

zijn, met een minimale diameter van 8mm.  
• Wanneer je schade aan de boot of de riemen constateert, meld je dit met een foto aan de 

materiaalcommissaris. 
• Na schademelding en overleg met de materiaalcommissaris pas je je plan voor je training of 

tocht eventueel aan. 
• Voetenborden en schoeisel: Om te voorkomen dat je in een noodsituatie in de heelcup (hak) 

blijft haken, is het verboden om schoenen te dragen met brede hakken. 
Zowel voetenborden met vaste schoenen als voetenborden met heelcups zijn voorzien van 
heelstrings. Knoop NOOIT je schoenen vast aan de boot (bij flexvoeten). Als roeier controleer 
je zelf, voor je het water op gaat, de deugdelijkheid van de heelstrings. Varen zonder 
heelstrings of met ondeugdelijke heelstrings is verboden.  
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Weer 
• Controleer met behulp van Windfinder de weersverwachting. Windfinder heeft meetstations 

op Harderstrand Noord, Jachthaven Strand Horst en Elburg. Ons hele vaargebied is door deze 
site dus afgedekt. Gegevens van meerdere locaties geven je samen een beter beeld. 
Let op de: 

o windrichting en windkracht;  
o golfhoogte; 
o watertemperatuur; 
o zicht; 
o onweersverwachting. 

De verwachting voor het dichtstbijzijnde meetstation geldt voor de beoordeling of een 
vaarverbod van kracht is. 
 
Communicatiemiddelen en ‘veiligheidston’ 
• Neem per boot minimaal één opgeladen mobiele telefoon mee (voorzien van de app’s 

Windfinder en ‘KNRM Helpt’2 en geprogrammeerd met noodnummers). Als je telefoon niet 
waterdicht is, verpak je die in een waterdichte hoes die op het lichaam gedragen kan 
worden. 
Verken de functionaliteit van de app voor je uitvaart. 

• Controleer het functioneren en batterijniveau van deze mobiele telefoon voor afvaart. 
• Draag deze mobiele telefoon tijdens het roeien op het lichaam. (Want als je overboord slaat, 

kan je niet meer bij een telefoon aan boord.) 
• Controleert de inhoud van de ‘veiligheidston’ (of waterdichte zak). Deze ‘ton’ bevat minimaal: 

o een reddingsdeken voor elke roeier en de eventuele stuur; 
o de overige telefoons kunnen in deze ton; 
o passend gereedschap. 

In de ton kunnen ook spullen die je pas op een strandje nodig hebt. Op het water open je de ton 
niet, behalve in noodgevallen. 
 

 
Doe altijd een laatste controle voor dat je de boot instapt en afvaart. 

 
Stelregel: “Als je twijfelt of het veilig genoeg is, dan is ’t niet veilig genoeg.” 

 
 
 
4.1.2 Voor teamcaptains 
 
De captain is de stuur óf de roeier op bankje 3 of 4. Hij of zij maakt ter voorbereiding van het 
vertrek expliciet duidelijk aan de andere teamleden dat hij of zij captain is.  
De captain: 
• zorgt dat teamleden zich aan de regels houden en dat veiligheidschecks zorgvuldig zijn 

uitgevoerd; 
• bespreekt met het team het vaarplan; 

 
2 De KNRM-app vind je hier: https://www.knrm.nl/veiligheid#knrmhelpt  
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• communiceert het vaarplan (incl. route en verwachte terugkomsttijd) aan een 
contactpersoon die op de wal achterblijft; 

• controleert of bagage goed is vastgezet; 
• controleert vlak voor de afvaart of de weersomstandigheden veranderd zijn; 
• controleert of de dolkleppen goed zijn dicht gedraaid; 
• geeft op het water commando’s en zorgt dat deze worden opgevolgd. 

 
 
4.2 Voor het roeien in alle typen boten 
 
 

“Goed zeemanschap”: Je moet alles doen om gevaarlijke situaties of schade te voorkomen.  
Ook als je voorrang hebt.  

Niet alle potentiële (gevaarlijke) situaties zijn namelijk in regelgeving te vatten.  
 
 
• Bij hoge golven nooit “rondmaken”! 

Tijdens een training of tocht kan het voorkomen dat de omstandigheden pittiger zijn dan 
verwacht. Bij hoge golven kan je niet rondmaken met halen-strijken, want zonder vaart ben je 
een speelbal op de golven. Zorg dus dat je snelheid houdt, of krijgt. Even volle bak roeien! In 
plaats van rond te maken, vaar je een ruime bocht. 

• (T.z.t.: Instructeur, coach en stuur zorgen dat zij goed verstaanbaar zijn. Gebruik een 
megafoon, oortjes of cox-box.) 

• De stuur doet een los stuurtouw nooit rond het middel, maar onder de benen. Zo kan je er 
niet in blijven hangen. 

• Houd waar mogelijk altijd stuurboordwal, ook onder (smalle) bruggen en hinder niemand, 
niet bij afvaren, noch bij aanleggen; 

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

• Als je even stopt met roeien, doe dit dan op een veilige plek. Dus niet in de vaargeul, 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. 

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

• Houd altijd rekening met andere schepen (manoeuvreerbaarheid, zicht, etc.). 
• Wacht met manoeuvres tot de vaarweg vrij is. Houd altijd in gedachten, dat de roeier in de 

meeste gevallen moet wijken (volgens het BPR). 
• Wees alert op onverwacht gedrag of onwetendheid van anderen (Jij bent immers 

kwetsbaar!). 
• Realiseer je dat een naderend schip altijd harder vaart dan jij inschat. 
• Laat schepen gemakkelijk passeren. Als een schip harder gaat dan jij, zorg dan dat hij snel op 

een overzichtelijke plek kan inhalen. 
• Houd rekening met de dode hoek van binnenvaartschepen. Een binnenvaartschip mag een 

dode hoek hebben tot 350 meter voor de boeg. Binnen deze 350 meter ziet de schipper je 
zeker niet. 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! 
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• Ga er standaard van uit dat je niet gezien wordt. Een roeiboot verschijnt niet op de radar van 

een schip en is voor de schipper een ‘klein stipje’ op de horizon (vaak verscholen achter de 
boeg). 

• 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. 

• Wacht rustig bij het oversteken van vaarwater totdat er geen schepen aan komen. Naderende 
scheepvaart vaart altijd harder dan je denkt. (Zo’n 20 km/u; jij gaat max. 10 km/u.) 

• Mijd het schroefwater van binnenvaartschepen. Een manoeuvrerend schip kan je door zijn 
schroefwerking meters opzij duwen. 
 

 
Bij echt noodgevallen gebruik je altijd de KNRM Helpt-app.  

In niet dringende gevallen of incidenten met binnenvaart melden bij de meldkamer 
waterpolitie, tel. 0900-8844. 

 

 
4.3  Roeien in de wateren rondom Harderwijk 
 
In de wateren direct rond Harderwijk ligt een aantal punten waar je tijdens het roeien goed op 
moet letten: 
• De Harderbrug: neem altijd de rechter brugopening, de linker is verboden doorvaart (zie het 

rood-wit-rood bord.). 
• De uitvaart van W.S.V. de Knar: let op waterverkeer dat de hoofdvaarweg op wil. Iets verder 

naar het westen ligt de kruising met de vaarroute richting aquaduct. Kijk op beide punten 
goed uit, houd SB-wal en geef voorrang. 

• De kruisingen van de vaargeulen. Hier is de situatie onoverzichtelijk en er kunnen tegen 
elkaar in lopende deiningen staan. 

• De uitvaart van de Lorentzhaven: hier moet je letten op in- en uitvarende beroepsvaart. Die 
gaat altijd voor. 

• Het aquaduct: hier kan sterke stroming staan. 
• Gemaal Lovink: ook hier kan sterke stroming staan. Dit wordt met vlaggen of lichten 

aangegeven. Als er water wordt gespuid (de polder uit), staat de stroming van het gemaal af. 
Wordt er ingelaten, dan staat de stroming naar het gemaal toe. Zie Bijlage B voor de 
verschillende vlaggen en hun betekenissen. 

• Bij Knarland, De Biezen en diverse walkanten kunnen visnetten staan. Deze zijn te herkennen 
aan een rij houten palen. 
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4.4 Na afloop van het roeien 
 
• Controleer de boot bij terugkomst op schade. 
• Meldt eventuele schade aan de boot altijd aan 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 de boot uit de vaart genomen moet worden. 
• Als zich een gevaarlijke situatie of ongeluk tijdens het roeien heeft voorgedaan meldt dit zo 

snel mogelijk mondeling en binnen een week schriftelijk bij het bestuur. Zie Bijlage C voor de 
structuur van deze meldingen. 

• Het melden van een incident is om 2 redenen belangrijk: 
o Andere roeiers kunnen eventueel preventieve maatregelen nemen; 
o We kunnen ervan leren en het veiligheidsreglement verbeteren. 

 

5. Te water raken en onderkoeling 
 
Vrijwel het hele jaar is de watertemperatuur te laag en de wal te ver weg om zwemmend de kant 
te kunnen bereiken. Ingeval van een roei-incident is de kans klein dat er snel hulp komt vanaf de 
wal. Daarom vaar je bij voorkeur uit om met meerdere boten en houd je zicht op elkaar. 
Overkomt de ene boot iets, kan de andere hulp inroepen. 
 
5.1 Als jouw (meermans-) boot omslaat 
• kom je onder de boot uit, 
• blaas je je reddingsvest op, 
• controleer je of je mederoeiers er zijn, 
• help je mederoeiers als nodig, 
• klim op de boot en ga daarop liggen, 
• probeer je vervolgens een overlevingsdeken om te slaan. 
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• Roep dan pas hulp in via de telefoon (of later: marifoon): Gebruik de app ‘KNRM Helpt’.  
Bel als laatste 112. (KNRM is sneller bij de boot voor hulp en leest je locatie uit de app.) 

• Blijf daarna stilliggen, maak je zo klein mogelijk en beweeg je niet (zie Bijlage D voor de HELP-
houding). 

• Ook als je omslaat bij een relatief hoge watertemperatuur, blijf je bij de boot.  
Verlaat je alleen je boot als je zekerheid hebt dat er vaste grond onder je voeten is, de kant 
dichtbij is 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 dit bij iedereen gebeurt. 

 
5.2 Als je ziet dat een andere boot omslaat 
• Waarschuw eerst een mederoeier, een boot in de buurt. 
• Roep naar de roeier dat hij of zij in beeld is; roep “blaas je vest op” en/of “klim op je boot” als 

de roeier dat niet uit eigen beweging doet. Blijf praten. 
• Onderken en geef aan, wie de leiding neemt (1 persoon leidt); 
• 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. 
• Is het nodig de KNRM te bellen? Zo ja, doe dat. 
• Regel eerst de opvang van de roeier en kijk in laatste instantie pas naar het bergen van de 

boot. De boot is “slechts materiaal”. 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 Bij ‘man over boord’ 
Zelden gaat er iemand overboord tijdens het roeien. Die kans is groter bij het wisselen.  
Dit doe je: 
• Zorg dat de drenkeling zijn of haar vest opblaast en zich drijvend houdt. 

Geef daar expliciet opdracht voor. 
• De stuur geeft één van de roeiers de opdracht om permanent in de gaten te houden waar de 

drenkeling zich bevindt. 
• De boeg (of boegen) houden de boot met de kop recht tegen de golven in. 
• De drenkeling klimt via de achterplecht aan boord en blijft daar. 

 

5.4 Bij onderkoeling 
• Haal het slachtoffer horizontaal uit het water om te voorkomen dat bloed niet meer goed 

wordt rondgepompt. Als dat niet lukt, haal dan het slachtoffer toch uit het water en leg deze 
horizontaal. Zorg dat het slachtoffer niet gaat bewegen met armen en benen om te 
voorkomen dat het koude bloed uit armen en benen naar het hart en hoofd gaat. 
(Onderkoeling ontstaat vaak op deze manier.) 

• Alarmeer hulpdiensten en vertel erbij dat het om onderkoeling gaat. 
• Ook op het land moet het slachtoffer horizontaal vervoerd worden. Bij voorkeur met het 

hoofd iets lager en de benen in de voortbewegingsrichting. 
• Als het slachtoffer geen ademhaalt: 

o controleer je of de luchtweg vrij is, maak die eventueel vrij; (denk hierbij aan je 
vingers, kaken kunnen hard dichtklappen) 
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o twijfel je aan de ademhaling, ga dan eerst 1 minuut beademen. Bij ernstige 
onderkoeling kan dit moeizaam verlopen door spierstijfheid; 

o begin pas na 1 minuut met reanimeren (30 x borst indrukken - tempo 100 p. min., dan 
2 maal beademen) tot professionele hulpverleners dit overnemen. 

• Bescherm het slachtoffer tegen verder afkoelen:  
o pak de armen en benen apart in zodat ze de romp niet extra kunnen afkoelen; 
o vergeet niet het hoofd goed te beschermen;  
o gebruik de isolatiedeken met gouden kant aan de buitenzijde (“goud als koud”). 

• Geef de moed nooit op. Bij een onderkoelingsslachtoffer is nauwelijks hartslag te voelen, dat 
betekent niet dat slachtoffer overleden is. 

• Blijf altijd doorgaan met reanimeren tot professionele hulp aanwezig is (zie ook Bijlage E). 

 
 
Reanimatie-app 
 
De Hartstichting biedt een reanimatie-app aan, te vinden met zoekterm ‘reanimatie’. 
Dit is een handig hulpmiddel om je kennis op te frissen. 
 
De 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 Fibrillator 
(AED) komen aan bod. 
 

 
Belangrijk: 
• Geef een bewusteloos slachtoffer niets te drinken, zeker geen alcoholische dranken. 
• Zoek warmte en beschutting, bescherm het slachtoffer tegen verdere afkoeling en beweeg 

het slachtoffer zo voorzichtig en zo min mogelijk. 
• Kleed het slachtoffer niet uit, tenzij in een beschutte en verwarmde ruimte, en je de natte 

met droge kleren kan vervangen. 
• Laat een aanspreekbaar slachtoffer zelf een beker met warme zoete drank vasthouden en 

drinken en eventueel begeleid een niet al te warme douche nemen. 
• Laat een slachtoffer van bijna-verdrinking altijd door personeel van een ambulance nakijken. 

De kans bestaat nl. dat er water in de longen is gekomen, dat nog uren later schade 
veroorzaakt.  

6. Andere dan trainingsvaarten 
 
6.1 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. 
• Bij tochten vaart òf een begeleidende motorboot mee òf je neemt een waterdichte 

opgeladen handheld marifoon mee aan boord, die staat afgesteld op kanaal 10. Ten minste 
één persoon aan boord beschikt over het basiscertificaat marifonie.  
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• Wanneer wordt deelgenomen aan roeitochten op natuurlijk stromend water (grote rivieren 
of het Wad) is specifieke kennis en ervaring vereist. In elk geval dient een van de roeiers of 
stuurman te beschikken over een brevet voor roeien op stromend water óf over aantoonbare 
ervaring met het roeien op stromend water. 

• De organisatie van toertochten wordt altijd afgestemd met het bestuur, net als de 
veiligheidswaarborgen daarbij. 

 
6.2 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. 

 
6.3 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 onder de actuele weersomstandigheden 
kunnen plaatsvinden. 

 

7. De rol van instructeurs, coaches en bestuur 
Naast individuele roeiers, sturen en teamcaptains hebben binnen RV Harder ook instructeurs, 
coaches en bestuur een rol bij het bewaken van de veiligheidscultuur. 
 
7.1 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 houden te allen tijde de roeiers in het zicht. Het is van belang om in de buurt 
van de boten te blijven om direct te kunnen ingrijpen. Vraag de roeiers bij elkaar te blijven. 
Om deze reden kan je niet tegelijk instructie geven aan snelle en langzame boten en kan je 
geen instructie geven vanaf de wal. 

• Neem ook als instructeur altijd een mobiele telefoon mee met de juiste app’s en nummers 
om hulp te kunnen oproepen. 

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

op wedstrijden. Coaches begeleiden alleen roeiers die al 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. (Coachen vanaf de wal kan 
desgewenst dus wel.) 

• Het spreekt voor zich dat de coach geen opdrachten of oefeningen laat uitvoeren die de 
veiligheid van de roeiers in gevaar brengt. 
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• 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 met de juiste app’s en nummers om 
hulp te kunnen oproepen. 

 
7.3 Bestuur 
Het verenigingsbestuur borgt de cultuur waarbinnen veilig geroeid kan worden. Onderstaande 
taken kan het bestuur zelf uitvoeren of beleggen bij de Commissie Veiligheid. 
 
Het bestuur 
• stelt het veiligheidsbeleid op. 
• communiceert het veiligheidsbeleid naar de leden. 
• ziet erop toe dat veiligheidsreglement door de leden gevolgd wordt. 
• past periodiek – indien nodig – het veiligheidsreglement aan. Aanleiding kan liggen in 

aanpassingen die de KNRB en/of FISA aangeven. 
• geeft aan welke periode van het jaar de watertemperatuur onder de 10°C resp. 5°C is en wat 

dit betekent voor de bevoegdheden. 
• zorgt ervoor dat de Commissie Coaching en Opleiding tijdens cursussen voldoende aandacht 

geeft aan roeiveiligheid en het veiligheidsreglement van RV Harder; 
• zorgt ervoor dat de Commissie Roeiproeven de veiligheidsvoorschriften van dit reglement op 

neemt in de exameneisen voor de verschillende roeiproeven en ziet erop toe dat hierop ook 
daadwerkelijk getoetst wordt.  

• initieert na (ernstige) veiligheidsincidenten onderzoek naar deze incidenten en past, indien 
nodig, in overleg met Commissie veiligheid het veiligheidsreglement aan. 
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Bijlage A – Watertemperatuur  
 
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 hiervoor dispensatie 
van het bestuur hebben. In de dispensatie worden op maat de benodigde extra maatregelen 
afgesproken. 
 
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 door 
het bestuur 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. 
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Bijlage B - Enkele geluidsseinen, borden en lichten 
 

 

 

Aandachtsein (een lange stoot, ± 4 sec.) 

Ik ga stuurboord uit (een korte stoot, ± 1 sec.) 

Ik ga bakboord uit (twee korte stoten) 

Ik sla achteruit 

Ik kan niet manoeuvreren 

 

 
Aanbeveling binnen deze tekens te varen 

 

 
Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen 

 

Aanbevolen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde 
richting toegestaan 
 

 

Aanbevolen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde 
richting verboden 
 

 

 
Doorvaart gesloten brug toegestaan. Tegenliggende vaart 
verboden. 

 

 
Doorvaart gesloten brug toegestaan. Tegenliggende vaart 
mogelijk. 

 

 
Door spierkracht voortgedreven schepen toegestaan 

 

 
Verboden voor door spierkracht voortgedreven schepen 
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Verplichte vaarrichting 

 

 
Verplichting bijzonder op te letten. 
 

 

 
Verplichting voor het bord stil te houden.  
 

 

 
Verplichting zich aan de stuurboordzijde van het vaarwater te 
houden. 
 

   
 

 

 
Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, 
indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater zouden worden 
genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen. 
 
Toepassing van deze tekens geschiedt in situaties waarbij het 
verkeer op het hoofdvaarwater zodanig is, dat niet op 
medewerking van de scheepvaart op het betreffende 
hoofdvaarwater is te rekenen of niet zonder meer duidelijk is 
welke vaarweg de hoofdvaarweg is. 
 

 

 
Verboden voor kleine schepen 
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Verplicht de vaarsnelheid te beperken tot het aangegeven aantal 
in km/u. 
 

 

 
Verboden in, uit of door te varen 
(links het bord, rechts daarvan lichten; variant met 1 of 2 rode 
vlaggen komt ook voor 
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Bijlage C – Vereiste kennis van het BPR  
 
Onderstaande voor P1 vereiste kennis van het BPR wordt ook bekend verondersteld 
voor verder gevorderde roeiers. 
 
Hoofdregels 
Je houdt altijd SB. 
Je voorkomt te allen tijde dat er een aanvaring plaatsvindt en/of schade ontstaat. 
 
Voorrangsregels 
Er zijn drie regels die de voorrang bepalen: 

1. Schepen die SB (van het vaarwater) aanhouden hebben altijd voorrang. 
2. Kleine schepen wijken voor grote schepen. 
3. Snelle schepen wijken voor alle andere schepen. 

Je moet deze regels kennen, maar houd er tegelijk altijd rekening mee dat je misschien wel 
voorrang hebt, maar ’t niet krijgt. De definities van wat precies een groot, klein of snel schip is, voeren 
hier te ver. 
Een gevolg van bovenstaande is dat als je als klein schip bij uitzondering niet aan SB vaart, je 
(bijna) altijd moet wijken. 
 
Een bijzondere situatie is die rond een engte. Een engte is een vernauwing van het vaarwater, 
zodanig dat niet twee schepen tegelijk door de engte kunnen varen. Denk bijvoorbeeld aan de 
bruggen in de stad. Het schip dat het obstakel aan stuurboord heeft moet voorrang verlenen aan 
het schip dat het obstakel aan bakboord heeft. Het komt erop neer dat, net als op de weg, 
je voorrang hebt als jouw helft van de vaarweg (weghelft) vrij is. 
 
De voorrang van kleine schepen onderling wordt bepaald door het type schip. Er geldt dus een 
hiërarchie. Motor wijkt voor spier en zeil, spier wijkt voor zeil. 

Boven al deze regels geldt de regel van goed zeemanschap: je voorkomt te allen tijde dat er een 
aanvaring plaatsvindt en/of schade ontstaat. 
 
Betonning 

   
 

   
 

Rode en groene tonnen bakenen het bevaarbare water af. 
Ze heten laterale tonnen. 
Rode tonnen zijn altijd stomp aan de bovenzijde en groene 
tonnen zijn altijd scherp (spits) aan de bovenzijde. De rode 
tonnen liggen in een rij aan de ene oever en de groene aan 
de andere oever. 

Formeel is dit regel:  
Vaar je van de bron af, stroomafwaarts, dan bevindt de 
rode markering zich aan de rechterkant van de boot 
(stuurboordzijde) en de groene markering aan de 
linkerkant (bakboordzijde). Het is op een Randmeer 
echter niet altijd helder waar ‘de bron’ zich bevindt. Aan 
welke zijde rood of groen ligt, hoef je voor P1 dan ook 
niet te weten.) 

Bij tegenlicht is de kleur meestal niet te zien. Dan moet je op 
de vorm weten of je een rode of een groene ton nadert. 
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De groene en rode aanvullende markering ligt naast het 
hoofdvaarwater (ook wel "fietspad" genoemd of 
‘recreatiegeul’).  
Deze geul is bestemd om de beroepsvaart te scheiden van 
de kleinere recreatievaart, kleine schepen kunnen hier 
rustiger varen. Dat betekent niet dat je in de recreatiegeul 
geen beroepsvaart tegen kunt komen.  
Je mag met een klein recreatievaartuig ook in de hoofdgeul 
varen, maar dit wordt niet geadviseerd. 
 

   
 

 

Een ton die deels groen en deels rood is, is een 
scheidingston in het hoofdvaarwater. Een kruising op het 
water, zeg maar. Als je zo’n rood/groene ton ziet, weet je 
dat je extra moet opletten: dit is een ingewikkelde 
verkeerssituatie. Vaak ook onrustig water door tegen elkaar 
in gaande golven. 
 
De hoofdkleur van de ton (links) of de kop van de ton 
(rechts) geeft aan wat het hoofdvaarwater is.  
 
Bijeen aansluiting van een nevenvaarwater heeft de 
scheidingston de vorm en de kleur van het hoofdvaarwater, 
met een horizontale band passend bij de zijde van het 
nevenvaarwater. 
In deze situatie ligt de scheidingston in de reeks groene 
tonnen langs het hoofdvaarwater. De hoofdkleur is daarom 
groen. De rode band correspondeert met de rode tonnen 
van het nevenvaarwater, van welke (minder belangrijke) 
reeks de scheidingston ook deel uitmaakt.  
 
Op het Wolderwijd liggen kruisende vaargeulen met 
verschillend belang. Je moet aan de hand van 
scheidingstonnen kunnen afleiden welke vaargeul voorrang 
heeft. 
 

 
Grote schepen (vrachtschepen en beroepsvaart) zullen vanwege hun diepgang altijd in het 
hoofdvaarwater varen, maar dan wel aan de meest SB-zijde hiervan. (Net als op de weg: je houdt 
rechts). 
 

 
 

Kardinale tonnen zijn bijzonder belangrijk. Kardinale 
betonning dient voor het markeren van een obstakel, 
gevaar of een ondiepe plek. Dus bijvoorbeeld een 
gezonken schip of een ander obstakel onder water.  
Kardinale tonnen zijn er in diverse uitvoeringen, maar ze 
zijn altijd geel met zwart, met een topteken. De 
kardinalen zijn vrij makkelijk uit elkaar te houden omdat 
het zwarte topteken op dezelfde manier 'wijst' als het 
zwart geschilderde deel van de boei.   
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• Noord-kardinaal, topteken wijst naar het 
noorden; bovenste helft zwart, onderste helft 
geel; 

• Zuid-kardinaal, topteken wijst naar het zuiden, 
onderste helft zwart, bovenste helft geel; 

• Oost-kardinaal, topteken wijst naar boven én 
naar onder en het zwart heeft (met een beetje 
fantasie) een O-vorm: boven zwart, midden geel, 
onder weer zwart; 

• West-kardinaal, topteken wijst naar het midden 
en heeft (met wat meer fantasie) de vorm van 
een wespentaille (wesp ≈ west): boven geel, 
midden zwart, onder geel. 

NB: de balkjes met Q en VQ zijn een aanduiding voor het soort licht dat deze kardinalen dragen. (Dat 
hoef je voor P1 niet te weten.) 
 

 

Een gevaar wordt dus aangeduid met een of meer 
kardinalen. Soms ligt een wrak zodanig gevaarlijk, dat 
meteen markering nodig is, nog voordat kardinalen 
aangebracht zijn. In dat geval kan een noodwrakboei 
gebruikt worden. 

 

Zo kan ook de links afgebeelde markering gebruikt 
worden voor een afzonderlijk gevaar. 

 

  
 

Gele markering wordt gebruikt voor alle situaties die met 
de eerdergenoemde markering niet kan worden 
aangegeven. Bijvoorbeeld zwemwater, een gebied waar 
waterskiën toegestaan is, een gebied waar 
werkzaamheden uitgevoerd worden zoals baggeren of 
een eiland maken, of markeert de plek van een 
gasleiding.  
Gele tonnen en boeien zijn er in verschillende vormen. Ze 
liggen vaak in een rij om iets heen en geven altijd een 
bijzonder gebied aan. 

 

Heeft de markering een rood-wit-rood topteken, dan is 
het tevens verboden toegang. Dit zie je bijvoorbeeld als 
in het Wolderwijd een nieuw eiland gebouwd wordt. 
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Bakens 

 

Bakens staan bij de vaste wal, soms droog (op de wal), soms 
in het water.  
De combinatie van een rood en een groen baken geeft een 
(haven)ingang aan. Als je de haven binnenvaart staat aan de 
bakboordszijde van de haveningang een rood met wit baken 
met een rood licht. Aan stuurboordszijde van de 
haveningang staat een groen met wit baken met een groen 
licht.  
 

 
Lichten 
Belangrijke tonnen en bakens worden in het donker zichtbaar gemaakt doordat ze een licht 
voeren. Wij varen echter niet in het donker, dus zeker voor P1 hoef je de lichten niet te kennen.  
 
Tekens op schepen 

 

Een schip dat voor anker ligt (ook een zeiljacht of 
motorboot) moet een zwarte bol in de top (of anders zo 
hoog mogelijk) voeren. Dit ten teken dat het stilligt.  
 

 

Werkschepen kunnen allerlei tekens in hun mast voeren, 
afhankelijk van de mate waarin zij manoeuvreerbaar zijn. 
Zij geven aan aan welke zijde je hen mag passeren en aan 
welke zijde niet. 
 
De simpelste regel is om bij dergelijke werkschepen uit 
de buurt te blijven. 

 
Borden  
Zie de bijlage B in het Veiligheidsreglement voor de borden die je moet kennen. De meeste 
borden spreken voor zich.   
 
Belangrijk blijft dat de stuur (en dus de boeg in een boot zonder stuur) regelmatig omkijkt of er 
andere schepen in de buurt zijn. De slag helpt en kijkt mee.  
Beroepsvaart vaart namelijk met veel vermogen, is daardoor vaak best snel. Dergelijke schepen 
kunnen vaak niet zomaar stoppen en stilliggen. Pleziervaart vaart ook vaak met veel vermogen én 
heeft weinig kennis van vaarregels of de beperkingen van een roeiboot.  
 
Wees dus alert op al het andere verkeer en néém nooit voorrang. 
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Bijlage D - Melden van een (bijna) incident  
 
De perceptie van wat op het water een (bijna) incident is, verschilt per roeier. Tegelijkertijd is het 
niet praktisch om alle ‘dingetjes’ die niet lekker lopen of misgaan bij het roeien te rapporteren. 
Belangrijke (bijna) incidenten willen we graag gemeld hebben, zodat we ervan kunnen leren. 
 
Er zijn twee situaties die aangemerkt kunnen worden voor melding: 
• Situaties die zouden hebben kunnen resulteren in een incident (bijvoorbeeld, het op een haar 

na missen van een zeiljacht, maar ook in visnetten of op de grond vastlopen, of botsen met 
een stilliggend object, zonder dat roeier of een stuur te water raakt etc.); 

• Situaties die daadwerkelijk geleid hebben tot een incident, waarbij (een) roeier(s) of stuur 
overboord gaat en eventueel zelfs een reddingsactie moet worden ondernomen. 

 
Een mondelinge melding doe je zo snel mogelijk na een incident. Dit maakt eventuele 
hulpverlening / directe ondersteuning mogelijk. Een schriftelijk verslag van een incident maak je 
in alle rust en stuur je binnen een week na het betreffende incident naar het bestuur. 
 
Bij een verslag van een (bijna) incident zijn de volgende gegevens van belang: 
• naam melder; 
• betrokken roeiboot (en indien van toepassing het andere schip); 
• namen van betrokken personen; 
• datum en tijdstip van het incident (zo precies mogelijk); 
• weersomstandigheden op het moment van het incident: wind, luchttemperatuur, neerslag, 

zicht; 
• locatie van het incident (zo precies mogelijk); 
• impact van het incident op de betrokkenen en hun fysieke situatie; 
• ontstaan van het incident en betrokken vaarwater gebruikers (beroeps -en pleziervaart; 

surfers, kanovaarders, suppers, zwemmers etc); 
• samenvatting van de huidige situatie, beschrijving van acute problemen; 
• beslissingen en acties die melder(s) (direct) willen nemen; 
• beslissingen en acties noodzakelijk van het bestuur en andere partijen. 

 
Het bestuur kan besluiten de commissie veiligheid te vragen een analyse te maken.  
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Bijlage E – ‘HELP’ - Heat Escape Lessening Posture 

 
  

 

‘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.  
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Bijlage F – Onderkoeling 
 
Zoals gezegd: Het grootste veiligheidsrisico is dat een watersporter te water raakt en onderkoeld 
raakt. 
 
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. 
 
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 beoordelings-
vermogen 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. 
 

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. 
 
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. 
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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 kan daardoor 
aan de binnen kant van die kleding condenseren, wat maakt dat je nat wordt. Dat vocht vormt 
een koudebrug, waardoor je sterk afkoelt. 
 
4. Maatregelen om onderkoeling te voorkomen of te vertragen 
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.  

• Daarna een supplexi 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. 

 
 
Extra informatie kan op de volgende websites worden gevonden: 
- Varendoejesamen - https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/onderkoeling-hoe-voorkom-je-

het-en-hoe-moet-je-handelen  
- KNRM - https://www.knrm.nl/images/downloads/Onderkoeling.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i 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. 


