Veiligheidsregels RV De Kop
Ieder die in een boot plaats neemt moet kunnen zwemmen. Er worden derhalve geen
proeflessen aan personen zonder zwemvaardigheid gegeven.
Elk lid moet op de hoogte zijn van het BPR (binnenvaart politie reglement)
Het is niet toegestaan te roeien als sprake is van een of meer van de volgende
omstandigheden:
-

gedurende de periode van een half uur na zonsondergang tot een half uur vóór
zonsopgang
bij een temperatuur volgens de thermometer op de botenloods van 0° Celsius of
lager.
het roeien in houten boten bij een temperatuur van 2° Celsius of lager
indien zich ijs op of in het roeiwater bevindt
bij windkracht of waarschuwing 6 Beaufort of hoger.
(het weerbericht in myfleet is hierbij leidend )
bij dichte mist (zicht van minder dan 300 meter)
Vanaf het vlot moet het verkeersbord richting de Stolpen te lezen zijn.
bij (dreigend) onweer.

-

Ongestuurd roeien in de Valkkoog is alleen toegestaan:
wanneer de boegroeier ervaring heeft met het sturen vanaf de boegpositie en de skiff
permissie heeft.
tot en met windkracht 4. Houd hierbij rekening met de windrichting.
-

Bevoegdheden:
De navolgende bevoegdheden zijn vereist :
-

in een C2x en hoger: bevoegdheid S2/C1 of S2 voor zowel boegroeier als de overige
roeiers.
in een S2x: bevoegdheid S2 voor de boegroeier ; S2/C1 of S2 voor de overige roeiers

Specifieke regels voor diverse typen boten:
Ieder lid is uitsluitend bevoegd te roeien in een boottype waarvoor hij of zij de bevoegdheid
heeft behaald.
Uitgezonderd hiervan is het roeien onder toezicht van een door de vereniging aangewezen
bevoegde instructeur.
Tijdens de maanden november t/m maart is het niet toegestaan alleen het water op te gaan
in een C1 of skiff.
Er mag met glad materiaal (skiff, dubbel 2, gladde vier) niet geroeid worden op de Grote
Sloot.
De roeipool organisator bepaalt of er wel of niet geroeid mag worden.
Boegroeiers en skiffeurs dragen bij voorkeur lichtgevende bovenkleding i.v.m. de
zichtbaarheid op het water.
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