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DOOR PAUL VAN HEUGTEN EN KOOS TERMORSHUIZEN   

roei!veiligheid

Regels van veertig verenigingen onder de loep

Variaties in veiligheid

We stellen ons dit soort situaties liever niet voor. En gelukkig zijn ze ook zeldzaam.  
Elke roeivereniging stelt veiligheidsregels op om ongelukken of ernstige gevolgen daarvan 
zoveel mogelijk te voorkomen. Veertig verenigingen reageerden op de vraag van Roei!  
om inzage in de veiligheidsregels. 

  De variaties in veiligheidsregels die we 
aantroffen bij de verschillende verenigingen 
blijken af te hangen van hun specifieke  
situatie. RV Beatrix bijvoorbeeld heeft aan 
het smalle beschutte Beatrixkanaal in 
Eindhoven een heel andere situatie dan een 
vereniging aan de stromende en druk 
bevaren IJssel. Dat de regels verschillen, 
wekt geen verbazing. Maar welke factoren 
spelen er een rol?

Leo Blockley overleed 29 december 2000 op 21 jarige leeftijd toen zijn boot in slecht weer 
zonk tijdens een training op de Ebro bij Barcelona. De rivier was kalm toen de roeiers 
van de Oxford University Lightweight Rowing Club het water op gingen. Op de terugweg 
veranderde het weer waarbij een boot in problemen kwam. Leo en zijn teamgenoten 
schoten te hulp, maar hun boot liep door twee grote golven vol water. De roeiers kwamen 
te water. Leo verdronk toen hij zich in veiligheid probeerde te brengen door te zwemmen 
naar een steiger, 50 meter verderop.  BRON: NLROEI.NL, 15 MAART 2006

Een roeier kreeg tijdens een tocht op de Nieuwe Maas een 
hartinfarct. Er was toevallig een mobieltje aan boord. 
Ploeggenoten belden 112 en zochten een plaats uit om te 
landen. Daar stond intussen een ambulance klaar. De man is 
in leven gebleven.  BRON: RV NAUTILUS

Op 2 januari 2005 overleed op 
14-jarige leeftijd Sikander 
Farooq. De roeier van Reading 
Rowing Club sloeg tijdens een 
training op de Thames om en 
verdronk. Hij wist de kant te 
bereiken maar was niet in staat 
zichzelf uit het water te krijgen. 
BRON: NLROEI.NL, 15 MAART 2006

Waar je roeit

Elk roeiwater heeft zijn eigen aardigheden: 
bruggen, bochten, breedte en de drukte van 
beroeps- en pleziervaart. Roeien op het 
Noordzeekanaal of op een dode rivierarm 
als de Binnenmaas, dat maakt nogal wat 
uit. Stroming, getijde en beroepsvaart zijn 
grote risico’s. Ook is er op een beroepsvaar-
weg meer regelgeving. Daarbij komt dat de 
handhaving door rivier- en havenpolitie 

veel strenger is dan op de kleinere wateren. 
Roeivereniging Jason (Arnhem) heeft 
bijvoorbeeld uitgebreide Rijn-regels, 
Nautilus en KR&ZV De Maas hebben die 
samen met  Rotterdam voor de Nieuwe 
Waterweg (zie praktijkvoorbeeld Nautilus). 
De enorme dode hoek van de schipper 
wordt vaak genoemd wanneer er sprake 
van beroepsvaart is. Verder dan overname 
van enkele regels uit het BPR als de 
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betekenis van geluidssignalen komt men 
echter niet. 
Ook een geringe vaarbreedte eist zijn 
aanpassing. Zo heeft Thèta (Eindhoven) via 
de gemeente met de sportvissers afgespro-
ken dat zij hun lijn ophalen als er een 
roeiboot aankomt. 

Weer en wind

Een vaarverbod bij onweer en dreigend 
onweer is algemeen. Verder is er overal een 
vaarverbod bij vorst, maar dat is op het 
materiaal gericht, niet op de mensen. 
Veel verenigingen stellen beperkingen aan 
het roeien bij een watertemperatuur onder 
tien graden. Dit betreft de kleine nummers, 
jeugdroeien en instructie. De beperkingen 
hebben meestal de status van een advies, 
maar als het om jeugd gaat meestal van een 
verbod. Bij enkele clubs moeten skiffeurs 
die het risico van het koude water willen 
trotseren een verklaring tekenen dat ze zich 
bewust zijn van de risico’s en alle verant-
woordelijkheid op zich nemen.
Wind is een lastiger onderwerp. Welke 
regels men ook hanteert, bijna geen 
vereniging heeft gedefinieerd hoe de 
windkracht wordt vastgesteld, noch de 
actuele op het moment van uitvaren, noch 
de verwachte windkracht. Er zijn vereni-
gingen die het geheel aan het inzicht van de 
roeiers overlaten, andere omschrijven de 
windkracht met ‘koppen op de golven’. 
Ondanks matige definiëring geven veel 
verenigingen een vaarverbod wel aan in 
Beaufort, maar met een grote variatie. Die 
variatie zal met de ligging van het 
botenhuis en het roeiwater te maken 
hebben.  
Ook de regels over mist laten grote 
verschillen zien: een vaarverbod bij een 
zicht van vijftig (vijf halen) tot vijfhonderd 
meter. Ook hier zal de situatie en rol 

spelen: waar beroepsvaart is, zijn ook de 
risico's bij mist groter dan waar alleen af en 
toe een zwaan langskomt. Vaak zien we 
omschrijvingen in de trant van 'Die-en-die 
brug zichtbaar vanaf het vlot.' zodat er geen 
misverstand kan ontstaan.
Een zelden genoemd fenomeen is een 
dreigende weersomslag. De wind kan 
opsteken, een bui kan ontstaan, met 
onweer. 

Wat je aan hebt

Kleding is deels een afgeleide van het weer. 
Bij kou heb je nou eenmaal meer aan, en de 
tip om dunne laagjes te combineren en 
geen dikke fleecetruien aan te doen lijkt 

wel algemeen doorgedrongen te zijn. 
Daarnaast moet je opgemerkt worden, 
zowel door collega-roeiers als door de 
schipper van die duwbak. Het advies om 
fluorescerende kleding te dragen, in elk 
geval door boeg en stuur, zien we bij veel 
verenigingen terugkomen.
Reddingsvesten worden lang niet door alle 
verenigingen genoemd. Sommige vereni-
gingen stellen ze verplicht of raden ze aan 
bij koud water, of in het koude halfjaar. 

"Good practice allows us all to 

enjoy rowing in an environment 

which is as safe as necessary."

Affiches van British Rowing.

Affiche van de Duitse roeibond.
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PRAKTIJKVOORBEELD NAUTILUS

Roeien op een getijdenrivier: “Je zit niet op de fiets, hoor!”
Een van de loodsen van RV Nautilus ligt 

aan de Nieuwe Maas, een zeer druk be-

varen water. Guus Sikkema (67), veilig-

heidscoördinator van Nautilus, hanteert 

eenvoudige definities en baseert zich op 

de feiten. Zoals: “Stroming is voortbe-

wegen terwijl je niets doet. Niets meer 

en niets minder. Wat je dus moet weten 

is hoe snel je in een wherry kan roeien 

en hoe snel de stroming is. En dat op een getijdenrivier, 

waar sprake is van verschil in richting en verschil in snel-

heid. Een wherry gaat ongeveer zes à zeven kilometer per 

uur. Op sommige plaatsen is de stroming net zo hard. Kijk 

op de stroomatlas (www.wetwetwet.nl/stroomatlas) en je 

weet precies hoe je je tocht moet plannen. Doe je dat niet, 

dan ben je aan het water en de elementen overgeleverd.” 

Sikkema maakt onderscheid in boot, bemanning en orga-

nisatie. Om met het laatste te beginnen: zorg voor goed 

materiaal, een goede uitrusting en goede opleiding voor 

de roeiers en stuurlieden. Dat is niet hetzelfde als ver-

plichtingen opleggen. Bij Nautilus geeft de veiligheidsco-

ordinator adviezen, desnoods dringende aanbevelingen, 

maar hij heeft geen hiërarchische bevoegdheden. In het 

verlengde hiervan ligt namelijk handhaving. Dat is vaak 

niet mogelijk of wenselijk. 

Of het nu gaat over fluorescerende hesjes of zwemvesten, 

de stuurman beslist uiteindelijk om al dan niet uit te va-

ren. Dat geldt ook met betrekking tot de bemanning. De 

stuurman moet oordelen of de bemanning tot de tocht in 

staat is. De boot tenslotte moet geschikt zijn voor het doel 

en het type water. 

Sikkema: “Denk vooruit, daar gaat het om. Je moet nauw-

keurig weten in te schatten wat je te wachten staat. Zorg 

op zijn minst dat je de regels goed kent.” Daarmee is nog 

niet alles gezegd. Op de Nieuwe Maas is er veel en grote 

beroepsvaart. Sikkema: “Ze kunnen een meeuw nog zien 

op de radar. Het echte probleem is dat ze niet kunnen 

manoeuvreren. Een marifoon heb je niet, dus communi-

ceer via je vaargedrag. De RIB’s (Rigid Inflatable Boats) 

zijn een risico van de laatste tijd. Die boten varen wel 60 

km per uur. Iedereen mag het water op, bijna met alles 

waarin hij wil varen.” 

De veiligheid heeft in het havengebied van Rotterdam 

hoge prioriteit. Daarom is er regelmatig overleg met de 

Rotterdam Port Authority (RPA). Sikkema houdt van het 

roeien op de grote rivier. “Ik zeg niet dat het niet eng is, 

maar de boten zijn erop gebouwd. Je bent meer één met 

het water. Het is spannender. Noem het een rodeo-effect. 

Maar: zorg altijd dat je een mobiele telefoon bij de hand 

hebt. Je weet het nooit. En 112 werkt overal.”

Dat geldt dan meestal voor stuurtjes en in 
kleine nummers, en vooral bij de grotere 
roeiwateren. Maar soms kan je er ook weer 
onderuit door een verklaring te tekenen dat 
het je eigen keuze is om geen reddingsvest 
te dragen. Elders in dit nummer testen we 
twee van die vesten.

Bij ongevallen

Veel verenigingen geven aandacht aan de 
gevaren van onderkoeling. Een beschrij-

ving daarvan is eenvoudig te kopiëren van 
de website van reddingmaatschappij 
KNRM en dat wordt dan ook volop gedaan. 
Het valt op dat er onbegrijpelijke en 
ronduit foute tabellen over windchill en 
tempo van afkoeling tussen zitten. 
Bij omslaan is er overeenstemming: vergeet 
de boot en ga naar de kant. Dat kan alleen 
als er een kant in de buurt is. Als dat niet 
zo is, wordt aangeraden de boot als 
drijflichaam te gebruiken, tenzij men er 

gemakkelijk in kan klimmen. Het risico 
van onderkoeling ligt dan echter levens-
groot op de loer. In die gevallen is een 
telefoon om 112 te bellen onontbeerlijk. 
Het valt op dat het advies om een telefoon 
mee te nemen nauwelijks in de ons 
toegezonden regels voorkomt terwijl het in 
een van de voorbeelden een leven gered 
heeft. Soms is het raadzaam om als 
vereniging met de vaarwaterbeheerder om 
de tafel te gaan zitten. Stel je gaat om, je 
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kan niet meer in de boot komen - bijvoor-
beeld een volgelopen houten C4 - en de 
walkant is te hoog om uit het water te 
klimmen. Die telefoon kan helpen, maar 
een vereniging kan ook in overleg met de 
beheerder kijken of er een mogelijkheid is 
om treetjes aan de walkant te maken.

Sociale veiligheid?

In vrijwel alle ontvangen documenten 
ontbrak een paragraaf over sociale 
veiligheid volledig. Zie over dit onderwerp 
het vorige nummer van Roei!.

Wat zeggen de bonden

De KNRB heeft richtlijnen voor het 
veiligheidsbeleid van roeiverenigingen 
uitgegeven in het rapport Roei veilig, 
Rapport bevordering veiligheid in de 
roeisport (2001).

In het KNRB-rapport staat als eerste aanbe-
veling communicatie van alle regels en 
eventuele verandering van de regels en als 
tweede het benoemen van een veiligheids-
coördinator.
Dat eerste lijkt algemeen te gebeuren, het 
tweede zijn we nauwelijks tegengekomen.
De wereldroeibond FISA heeft Minimum 
Guidelines for the Safe Practice of Rowing 
(2005). Een bescheiden document dat naast 
het KNRB-stuk geen meerwaarde heeft. In 
beide gevallen geldt dat de documenten de 
houdbaarheidsdatum ruim hebben 
overschreden. Internet en mobiele 
telefoons komen er niet in voor. Daarmee 

geven deze organisaties niet het goede 
voorbeeld.
Heel anders is dat bij British Rowing. Die 
hebben een prachtig vormgegeven 58 
pagina's dik concreet document op de 
website staan, waarin alle aspecten van 
roeien en veiligheid aan de orde komen, 
met op de eerste pagina een frisse aanbeve-
ling van Steve Redgrave. Hoe organiseer je 
veiligheid, verzekeringen, trainingskampen, 
jong, oud, gehandicapt, toeren, zeeroeien, 
zelfs botentransport: alles komt aan de orde. 

Slot

Met dit overzicht van veiligheidsregels 
willen we het denken over veiligheid 
stimuleren. Het ongeval in maart 1994, 
waarbij op het Wolderwijd vier roeiers door 
onderkoeling omkwamen nadat hun open 
C-vier was volgelopen en omgegaan, is een 
trauma voor de Nederlandse roeiwereld. 
Gelukkig hebben moderne C-vieren vaste 
luchtkasten en verdwijnen buiten de musea-
le sfeer de open houten boten langzaam 
maar zeker van het water.  
De stukken van de KNRB en FISA zijn sterk 
verouderd. Bij de actualisatie daarvan kan 
de documentatie van British Rowing als 
voorbeeld dienen. Maar daarmee zijn we er 

niet. Juist in de communicatie over de 
gevaren van het roeien en de maatregelen 
om ongelukken te voorkomen moeten de 
KNRB en de verenigingsbesturen  
actief hun verantwoordelijkheid blijven 
nemen.  

Alle genoemde documenten  
zijn te vinden op roeiblad.nl/

nummer11  

12 juni 2014: Een boot met 

Lagerhuisleden gaat om  

op de Thames. 

Zie ook pagina 28.
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