In september 2022 heeft het bestuur het roeien in de winter opnieuw tegen het licht
gehouden. Er is informatie ingewonnen bij andere verenigingen; er is een proef gedaan met
het roeien met een zwemvest; er is kennisgenomen van het document onderkoeling uit het
scheepvaart regelement en er is informatie ingewonnen over zichtbaarheid op het water. Dit
heeft geleid tot het Reglement “Roeien in de winter”.

Reglement Roeien in de winter
In dit reglement geeft RV De Kogge de kaders aan, die van kracht zijn in de periode van 1 december
tot 1 april.

Voor alle boottypen geldt









Bij windkracht 5 en hoger wordt er niet geroeid op de Groote Vliet;
Bij windkracht 6 en hoger wordt er helemaal niet geroeid;
Er gaat een tas of ton mee met een telefoon en voor elk bemanningslid een reddingsdeken;
Voor vertrek wordt de boot ingeschreven met datum, tijdstip en vaarrichting;
Alle bemanningsleden dragen reflecterend bovenkleding;
Bij een watertemperatuur van 5oC of lager draagt de stuur een reddingsvest;
Er wordt zoveel mogelijk aan stuurboord wal gevaren;
Alle bemanningsleden zijn op de hoogte van het reglement Roeien in de winter.

Roeien in C1 of skiff
 De roeier heeft S2 (C1) of S3 (skiff) en heeft voldoende ervaring. De commissaris roeien kan
dispensatie van het roeiverbod verlenen aan een lid door ondertekening van het
dispensatieformulier (zie bijlage);
 Dispensatie wordt niet gegeven als S2 of S3 na 1 juni van dat jaar is behaald;
 De watertemperatuur is 5oC of hoger is (geldt ook buiten de winterperiode)
 Lessen zijn alleen mogelijk in een C1 met zijdrijvers, niet in de skiff;
 Er wordt minimaal in tweetallen geroeid;
 De roeiers blijven op het water bij elkaar;

Roeien in gladde dubbeltwee of ongestuurde C2
 Alleen twee mensen met dispensatie kunnen samen roeien

Roeien in de gladde vier


Alle roeiers hebben S3 of S4 en de stuur heeft St3

Roeien in wherry of C2
 Alle roeiers hebben S1 en de stuur heeft St1;
 Roei- en stuurlessen kunnen doorgaan, de instructeur zit in de boot;

Roeien in gestuurde C3 en C4
 Alle roeiers hebben S1 en de stuur heeft St2;
 Roei- en stuurlessen mogen doorgaan aan leden met het basisdiploma, de instructeur zit in de
boot;
Het bestuur is zich ervan bewust, dat bovenstaande regels nogal strikt zijn maar, al lijkt roeien dicht
onder de kant behoorlijk veilig, koude shock is in deze maanden het grootste risico en niemand weet
vooraf hoe hij/zij hierop reageert.
** In geval van een incident wordt de commissaris roeien na afloop op de hoogte gesteld **

