
 

 

 

Veiligheidsbulletin – editie 15 februari 2022 
In dit bulletin neemt Victor je mee in de laatste stand van zaken en ontwikkelingen inzake de 

werkzaamheden aan het kanaal en het vervangen van onze kade.  

Maar eerst een reminder over het houden van stuurboordwal… 

 

STUURBOORDWAL , hoe moeilijk is dat ? 

In de afgelopen twee jaren hebben wij allen steevast aandacht gevraagd 
voor het roeien aan  

 stuurboordwal. Waarom nu dan weer aandacht voor deze kant van het roeiwater? 

Helaas blijkt dat roeiers ook – maar – mensen zijn en wat je ze ook probeert aan te leren met de tijd 

weer verdampt uit het vermoeide dan wel verroeide brein. 

In de recente praktijk blijken weer diverse problemen/calamiteiten te zijn ontstaan waarbij het NIET 

aan stuurboordkant van het kanaal varen het probleem was:  

Variërend van ernstige calamiteit ( aanvaring twee zonder met tegemoetkomende dubbel twee ), tot 

bijna calamiteit ( gestuurde !! vier die middenop dan wel over het midden van het kanaal 

vaart/stilligt met tegemoetkomend roeiverkeer in aantocht). 

En dit zijn dan alleen de incidenten die waargenomen en gemeld zijn. Uiteraard moeten we er 

rekening mee houden dat dit slechts het topje van de ijsberg is. 

In beide gevallen was het expliciet NIET houden van stuurboordwal het probleem. 

Daarnaast blijkt het soms erg lastig ook als je extreem stuurboordwal houdt om uit de problemen te 

blijven. ( ontmoeting vier zonder met containerschip dat midden onder de brug van de A35 doorvoer 

en amper een meter aan de kant voor de vier overliet). 

 

Daarom nogmaals: Er is geen enkele goed reden om niet de Stuurboordwal te houden, alsjeblieft in 

het belang van de overige leden en in je eigen belang  

Zorg er voor dat we niet tot vaccineren tegen – koersverlies – moeten overgaan. 

 
  



Werkzaamheden aan zijtak Almelo van de Twentekanalen en Veilig Roeien  

In de periode van februari 2022  t/m december 2022 

 

Medio februari zal de aannemerscombinatie, op ons verzoek, ons weer bijpraten over de volgorde 

van de te verwachten werkzaamheden in de zijtak Almelo. 

Waar moet je zo al rekening mee houden: 

- Vervangen kade Amycus, 

- Aansluitingen kade Amycus 

- Oever tussen kade Amycus en Wierdensebrug 

- Uitbaggeren kanaal en “ plamuren “ bodem kanaal  

- In deel kanaal vanaf Leemslagenbrug naar het Zuiden toe ook nog het vervangen van 

damwanden. 

We begrijpen dat er , met name over de kade , veel vragen zijn. Hoe hoog wordt de kade, kunnen we 

doorroeien, wordt de kade langer?  

Op het moment dat de aannemer ons de tekeningen laat zien kunnen we daar meer over meedelen 

en ook dan pas spreken over werken aan de kade en doorgaan met boten in – en uitbrengen. 

Nog even geduld. 

Voor alle duidelijkheid een herhaling uit een stukje in Amycaliteiten van ongeveer een jaar geleden: 

Tijdens de werkzaamheden zal het altijd op enkele plekken in het kanaal ingewikkeld voor 

roeiploegen zijn. Met name als er een binnenvaart- of containerschip achterop vaart en tegelijkertijd 

een schip tegemoet komt.  

Wij dienen ons nog meer dan nu bewust te zijn van de beperkingen voor de scheepvaart om snel uit 

te wijken of te stoppen voor roeiploegen die – in de weg – varen. 

 

Het is van groot belang voor de veiligheid van de roeiers om over goed stuurmanschap te beschikken 

naast voldoende kracht en technische roeivaardigheden. Omkijken wordt een absolute “must “ en bij 

voorkeur om de 5 halen. Ongestuurde boten: Gebruik een spiegel. 

Besef je wederom dat een vrachtschip niet even…. kan remmen en wacht af als je geen goed 

overzicht hebt of ga terug! 

 

Voor alle roeiers : Geef de binnenvaart de ruimte en wacht als je twijfelt ! 

Namens de Veiligheidscommissie en Roeicommissaris Amycus 

 

Victor Coopman, Coördinator Veiligheid TRV Amycus  


