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
Solo roeien in C1 (zonder drijvers) of skiff
● Het roeien is voorbehouden aan zeer geoefende roeiers in het gebruikte boottype.
De commissaris roeien kan dispensatie van het roeiverbod verlenen aan een lid, op
diens verzoek, door ondertekening van het dispensatieformulier (zie bijlage);
● De lessen worden in beide boottypen gestaakt;
● Er wordt minimaal in tweetallen geroeid;
● De roeiers blijven op het water bij elkaar;
● Iedere roeier die het water opgaat heeft een telefoon bij zich ten einde hulpdiensten
te kunnen waarschuwen, dit betekent dat je moet kunnen doorgeven waar je bent;
● Iedere roeier heeft een reddingsdeken (zilver/goud) aan boord;
● Iedere roeier schrijft voor vertrek, boot, vertrektijd en vaarrichting in het boek;
● In geval van een incident wordt de commissaris roeien na afloop op de hoogte
gesteld;
Duo roeien in gladde dubbel twee of ongestuurde C2
● Alleen twee mensen met toestemming om in de winter te roeien kunnen samen
roeien;
● In de boot zijn een telefoon en twee reddingsdekens aanwezig;
● Voor vertrek worden vertrektijd en vaarrichting in het boek geschreven;
● In geval van een incident wordt de commissaris roeien na afloop op de hoogte
gesteld;
Roeien in Wherry, gestuurde C2 of in C1 met zijdrijvers
● De stuur draagt een reflecterend vest;
● In elke boot gaat een tonnetje mee met drie reddingsdekens en een van de
deelnemers neemt in het tonnetje een telefoon mee;
● In deze boten kunnen roeilessen doorgang vinden;
● In de wherry kunnen in deze periode stuurlessen doorgang vinden;

● Voor vertrek wordt de boot ingeschreven: datum/tijd/route;
● De roeier in de C1 met drijvers moet worden vergezeld door een andere boot en
heeft reddingsdeken en telefoon mee aan boord;
Roeien in C4
● Er mag alleen gestuurd worden door een geoefende stuur in C4. De coördinator
beoordeelt of de stuur voor het heersende weertype voldoende geoefend is;
● De stuur draagt een reflecterend vest;
● Vanaf windkracht vier draagt de stuur een reddingsvest;
● In het roeiteam is minimaal een geoefende roeier opgenomen;
● In elke boot gaat een tonnetje mee met vijf reddingsdekens;
● In elke boot gaat 1 telefoon mee;
● In de C4 kunnen roeilessen doorgang vinden (1 leerling en 1 geoefende roeier);
● In de C4 kunnen geen stuurlessen worden gegeven;
● Voor vertrek wordt de boot ingeschreven (datum /tijd/route)
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.
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