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1. De exameneisen 
De examencommissie neemt de examens af. Het bestuur maakt, een 
indeling van de boten in klassen. Deze klassenindeling hangt onder 
andere in de loods. Om te mogen roeien in boten van een bepaalde 
klasse is een minimum aan examens vereist. Behalve de regels voor het 
afleggen van examens, kan het bestuur aanvullende regels vaststellen 
voor het gebruik van sommige boten. 
 
Welke examens kun je halen? 
 
Wij kennen de volgende examens bij onze vereniging: 
 
Wherry-Stuur examen 
Skiff 1-examen 
Skiff 2-examen 
 
Wat zijn de eisen van een examen? 
 
Stuurexamen 
Dit examen wordt afgenomen in een C2x+ of een C4x+ 
 
Theorie: 
- De belangrijkste scheepvaartregels. 
- Boottypen en onderdelen van boot en riem. 
- Het roeiverbod; wanneer er niet mag worden geroeid. 
- De roeicommando’s. 
- Kennis van het afschrijfboek en de schadeformulieren. 
- Hoe te handelen bij omslaan. 
- Kennis hebben van hoge en lage wal. 
 
Praktijk: 
- Goed met het materiaal om kunnen gaan. 
- Het verschil weten tussen stuur- en bakboord. 
- Roeitechniek beheersen. 
- Roeicommando’s adequaat kunnen uitvoeren. 
- Goed kunnen manoeuvreren met de boot. 
- Aanleggen (halend, strijkend en in beperkte ruimte (b.v. een steigertje)) 
- Rekening houden met wind en stromingen. 
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Skiff 1-examen 
 
Dit examen wordt afgenomen in een skiff. 
 
Algemeen: 
- de zwemkunst machtig zijn. 
- de eerstvolgende omslacursus volgen. 
 
Theorie: 
- De scheepvaartregels voor zover die van belang zijn voor de roeisport. 
- Boottypen en onderdelen van boot en riem. 
- Het roeiverbod, wanneer er niet mag worden geroeid. 
- De roeicommando’s. 
- Kennis van het afschrijfboek en de schadeformulieren. 
- Hoe te handelen bij omslaan. 
 
Praktijk: 
- Het verschil weten tussen stuur- en bakboord. 
- Goed met het materiaal om kunnen gaan. 
- Het klaarleggen van je roeimateriaal. 
- Instappen en adequaat afvaren. 
- Halen en strijken met één riem. 
- Halen en strijken met twee riemen in een rechte lijn over minimaal 500 
meter met oprijden, regelmatig omkijken (om de 5 à 10 halen) 

- Rondmaken over stuur- en bakboord. 
- Omkijken tijdens de haal. 
- De boot stil leggen en een noodstop kunnen maken. 
- Zelfstandig aanleggen, zonder de kade aan te raken met riem of boot. 
- Zelfstandig je dol openen en uitstappen. 
- Je boot, met hulp, uit het water halen, schoon en droog maken. 
- Het gebruikte materiaal binnen brengen. 
 
Bevoegdheden: 
Na het behalen van skiff 1-examen mag men zonder begeleiding in ‘skiff- 
1- boten varen. 
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Skiff 2-examen 
 
Algemeen: 
- Dit examen wordt afgenomen in een skiff; je moet in bezit zijn van skiff 
1-examen en het stuurexamen. 

- Bij het skiff 2-examen hoort een vaardigheidsproef; 6 km binnen 45 
minuten afleggen, regelmatig omkijken. 

- De videofilm “Behoud van boten e.a.” hebben gezien. (Deze film komt 
nog). 

 
Theorie: 
- De belangrijkste scheepvaartregels voor zover die van belang zijn voor 
de roeisport. 

- Boottypen en onderdelen van boot en riem. 
- Het roeiverbod, wanneer er niet mag worden geroeid. 
- De roeicommando’s. 
- Kennis van het afschrijfboek en de schadeformulieren. 
- Hoe te handelen bij omslaan. 
 
Praktijk: 
- Goed om kunnen gaan met het materiaal. 
- Halend, strijkend en slippend aanleggen. 
- Watervrij roeien, minimaal 1000 meter krachtige halen. 
- Goede balans, aan te tonen door een vijftal 2e stops. 
- Niet stilzitten tijdens de haal, polsen recht. 
- Goede haalvolgorde. 
- Snel wegzetten. 
- Niet naduiken en niet door het bankje trappen. 
- Gelijkmatige halen. 
- Niet diepen, vlinderen of het uitlopen met je bladen. 
- Het water naderen. 
- Gelijke in- en uitpik van beide riemen 
- Watervrij strijken met hele bank oprijden 
- Roeien met vast blad 
 
Bevoegdheden: 
Na het behalen van skiff 2-examen mag er zelfstandig worden geroeid, 
in ‘skiff-2’ boten, mits de veiligheidsregels niet worden overtreden. 
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2 Veiligheid en botengebruik 
 
Veiligheid en botengebruik. 
 
Algemeen 
 
1. Iedereen die in een boot plaatsneemt, moet kunnen zwemmen. Indien 

men niet kan zwemmen of bij twijfel dient men een zwemvest te 
dragen. 

2. Alle boegroeiers van stuurmansloze boten en stuurlieden dienen over 
een goed gezichtsvermogen te beschikken. 

3. Alle roeiers/stuurlieden/instructeurs/coaches dienen de 
weersverwachtingen te kennen en na te gaan of er uitgevaren kan 

worden. 
 
A. Roeiers 
 
1. Er mag slechts geroeid worden in die boten, waarvoor men 

gekwalificeerd is. 
2. Zonder examens mag men alleen van de oefenboten gebruik maken 

onder leiding van een instructeur. 
3. Alvorens uit te varen dient men de boot en de onderdelen te 

controleren. 
4. Er mag niet verder van de walkant af gevaren worden dan dat die in 

een kort stukje zwemmend bereikt kan worden. Wat betreft 
zwemmen: omdat door de beweging in koud water de afkoeling 
versneld wordt en dus de bloedtoevoer naar arm- en beenspieren 
vermindert, neemt het vermogen om te zwemmen snel af: goede 
zwemmers komen in koud water meestal niet verder dan 25 meter. 
Hoe kouder het is, hoe dichter men bij de wal moet blijven en alleen 
richting jachthaven roeien. Eventueel dient men van een tocht met 
risico's af te zien. 

 
B. Stuurlieden 
 
1. Stuurlieden dienen adequaat te zijn opgeleid 
2. Indien een boot gestuurd wordt door onervaren en/of jonge stuurlieden 

is een ervaren roeier verantwoordelijk. 
3. Stuurlieden controleren voor elk vertrek het roer, de roerbevestiging 

en de stuurtouwen. 
4. In de wintermaanden is het aan te raden dat stuurlieden tijdens 

trainingen en wedstrijden een zwemvest dragen. 
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C. Gebruik van het roeimateriaal. 
1. In een gestuurde boot mag niet ongestuurd geroeid worden. 
2. De riemen van de boten mogen niet voor andere boten gebruikt 

worden, tenzij met ontheffing van de materiaalcommissaris. 
3. Men moet boot en materialen goed behandelen. Na het roeien de boot 

goed afspoelen en afdrogen, luchtkleppen openen en dollen dicht en 
naar binnen draaien. 

4. De boot mag nooit onbeheerd in het water liggen. De riemen moeten 
buiten op het riemenbankje gelegd worden. De inschrijver is 
verantwoordelijk voor de boot en riemen. 

5. Voor het roeien in boten waarvoor toestemming van het bestuur 
vereist is (Albatros, Polifinario en Camperduyn) gelden de volgende 
afspraken: 
• De roeier (of ploeg) vraagt via de materiaalcommissaris 
toestemming aan het bestuur. 

• Het bestuur beslist op de eerstvolgende bestuursvergadering. 
• De materiaalcommissaris hangt de toewijzing op met vermelding 
van: boot, ploeg en tijdsduur en stelt de aanvrager op de hoogte van 
het besluit. 

6. Materiaal van kunststof niet overbodig in de zon laten liggen. 
7. Bij wind de boten op de wal in de richting van de wind leggen. 
 
D. Afschrijven en schade 
 
1. Een boot mag voor een periode van 2 uur worden afgeschreven. Voor 

langere tijd is toestemming van de materiaalcommissaris nodig. 
2. Men mag een boot maximaal 7 dagen van tevoren afschrijven. 
3. Men moet de boot duidelijk afschrijven onder vermelding van eigen 

naam. 
4. Is men 15 minuten na aanvangstijd afschrijving niet aanwezig, dan 

vervalt het recht op gebruik van de boot. 
5. Schade aan de boot moet in het schadeboek worden geschreven. 
 
E. Vaarverbod 
 
1. Er mag niet worden geroeid: 

a. Van zonsondergang tot zonsopkomst. 
b. Als de temperatuur onder de 0° C. is. 
c. Als er ijs in het kanaal aangetroffen kan worden. 
d. Als het KNMI voor de komende nacht een temperatuur voorspelt 

beneden -4° C. In dat geval mag er overdag alleen geroeid worden 
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tussen 10.00 en 16.00 uur, mits voldaan wordt aan bovenstaande 
regels. 

e. Bij storm en onweer. 
f.  Bij mist: zicht waarbij, vanaf de vlaggenmast, de spoorbrug niet te 

zien is. 
 
 
 

TENSLOTTE 
 
Vermijd risico’s 
Overschat uw capaciteiten niet. 
Houdt altijd in het oog wat u zelf wel en niet wil/kan. 
Laat U niet overhalen flink te doen. 
Volg de regels van de vereniging. 
 
Scheepvaartregels 
 
1. Beroepsvaart heeft voorrang op pleziervaart. 
2. Zeilboten hebben voorrang op roeiboten. 
3. Uitwijken naar stuurboord en nooit vlak voor motorboten langs varen. 
4. Roei aan stuurboord wal, inhalen aan bakboord zijde. 
5. Geeft ruim op tijd duidelijk aan wat je gaat doen. 
6. Afvaren van de kade alleen toegestaan als het vaarwater vrij is. 
 
algemene seinen 
_________ (lange stoot ongeveer 4 seconden) Attentie 
_   (korte stoot ongeveer 1 seconden) Ik wijk uit naar stuurboord 
_ _   (2 korte stoten) Ik wijk uit naar bakboord 
_ _ _   (3 korte stoten) Ik ga achteruit 
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3 Voorzichtig met het materiaal. 
 
Riemen 
Riemen worden één voor één uit de loods gedragen met het blad naar 
voren en op het riemenrek gelegd. Als de riemen ergens worden 
neergelegd, dan met de bolle kant naar boven. 
Eerst worden de riemen aan de walkant in de dollen gelegd. De riemen 
worden bij het smalste deel van de steel (=hals) in de dol gelegd en 
daarna in horizontale stand over de platte kant in de dol geschoven 
waarbij de overslagen worden dichtgedraaid. Na het inschuiven van 
deze riem, de bolle kant van het blad naar boven op het vlot gelegd. De 
riem aan de waterzijde wordt niet geheel in de dol geschoven. Laat deze 
riem nooit in het water hangen, maar leg hem neer met de steel op de 
andere riem of op het boord. 
Na het roeien wordt eerst de dol aan de waterkant geopend en dan 
uitgestapt en de riem wordt dan meegenomen. Na het uitstappen wordt 
de dol aan de walkant geopend. De riemen worden droog gemaakt en 
terug in het rek gehangen. Er mag uitsluitend worden geroeid met de 
riemen die bij de boot horen, de boot en riemen zijn op elkaar afgesteld. 
 
Boten 
Boten worden naar buiten gedragen. Skiffs draag je met 2 personen, dus 
nooit alleen. De boot moet ver van de kade worden gelegd om 
beschadigingen van de huid en het zwaard te voorkomen. Na 
terugkomst moet de boot in één beweging uit het water worden gehaald. 
De boot wordt daarna op schraagjes schoongemaakt, afgedroogd, de 
luchtkleppen moeten worden geopend en de dollen dienen gesloten te 
worden. 
 
Schades 
Bij te constateren van schades moet dit worden gemeld in het 
schadeboek; bij ernstige schades moet de materiaalcommissaris worden 
ingelicht. Bewaar altijd alle losse onderdelen, dan is de schade 
makkelijker te repareren. 
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4 Alles over boten. 
 
Boottypen en hun officiële aanduiding 
 
De in de roeisport meest voorkomende boottypen kunnen we vanuit 
verschillende gezichtspunten onderscheiden. 
 
A. Naar de wijze van gebruik onderscheiden we: 
 
Wedstrijdboten: die uitsluitend worden gebruikt voor het trainen en 
deelnemen aan wedstrijden. 
Deze boten hebben een kielbalk aan de binnenzijde en alleen een vin 
aan de buitenzijde. Ze zijn dus glad. Ze hebben een opstaand boord, dat 
alleen de plaatsen van de roeiers en de stuurman omsluit. Voor- en 
achtersteven zijn afgedekt met plastic, zodat ‘luchtkamers’ ontstaan. 
Deze boten dienen altijd een witte boegbal te dragen als bescherming bij 
aanvaringen. 
 
Toerboten: die zoals de naam al aangeeft worden gebruikt voor roei-
instructie en/of voor toertochten. Ze hebben een van boeg tot 
achtersteven doorlopend boord. De kielbalk zit aan de buitenzijde van de 
boot. 
Deze boten dienen altijd een witte boegbal te dragen als bescherming bij 
aanvaringen. 
 
B. Naar het aantal roeiplaatsen onderscheiden we: 
 
- 1 roeiplaats = skiff, C1 
- 2 roeiplaatsen = C2, twee zonder, twee met en dubbel twee 
- 4 roeiplaatsen = gladde vier, C4 scullend of oars 
- 8 roeiplaatsen = acht 
 
Sommige boottypen kunnen al dan niet zijn voorzien van een 
stuurplaats. Is deze niet aanwezig. In de praktijk wordt dit vaak 
ongestuurd genoemd wat onjuist is ( bijvoorbeeld bij 2- of 4-). In deze 
boten wordt door de roeiers met de riemen gestuurd of indien een roer is 
bevestigd, stuurt één van de roeiers de boot met hulp van een 
beweegbaar voetenbord. Dit voetenbord is via kabels met het roer 
verbonden. 
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C. Naar de wijze van aandrijving. 
Roeiboten kunnen met twee riemen (scull-riemen) of met één riem 
(oarsriem) per roeier worden voortbewogen. De aanduiding is dan 
‘scullen’ of ‘boordroeien’. 
Scullen wil dus zeggen: elke roeier roeit met twee riemen, één op 
bakboord (BB) en één op stuurboord (SB). 
Boordroeien wil zeggen: elke roeier roeit met één riem aan bakboord 
(BB) of aan stuurboord (SB). 
 
D. Naar het materiaal en het bouwtype onderscheiden we: 
Boten met een houten huid: 
- de overnaadse huid (ouderwets), waarvan de boot is opgebouwd uit 
elkaar overlappende planken van de boeg naar de achtersteven, die 
dakpansgewijs op elkaar zijn vastgeklonken. 

- De gladde boten waarvan de huid bestaat uit dunne platen (1-3 mm) 
die naadloos met elkaar zijn verbonden, waardoor een gladde huid 
ontstaat. 

- De C-boten, waarvan de huid eveneens is opgebouwd uit dunne 
hechthouten platen die naadloos met elkaar zijn verbonden, waardoor 
een gladde huid ontstaat, Het dolboord zit bij deze boten hoger boven 
het water dan bij de eerder genoemde boten. 

 
Boten met een kunststof huid: 
Deze worden vervaardigd van met vezelversterkte polyester. Van dit 
materiaal worden verschillende boottypen gemaakt. 
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