
VEILIG ROEIEN IN DE WINTER 
 
Vanaf 1 december gaan de winterregels in en deze winterregels gelden tot en met 31 maart volgend 
jaar. Tijdens de winterperiode veranderen er een paar dingen. 
 
Allereerst rondom de VEILIGHEID. 
Het vriest weer af en toe, het water is nu echt koud en datzelfde geldt voor de wind. Dat betekent 
dus extra alert zijn op de weersomstandigheden! 
Zorg voor jouw persoonlijke veiligheid door voldoende warme kleding aan of bij je te hebben. En 
denk ook eens aan een roeizwemvest.  
Zorg voor de veiligheid van de boot en bemanning door zo strak mogelijk stuurboord wal te roeien, 
door goed met elkaar te communiceren en door voorzichtig en zorgvuldig met het materiaal om te 
gaan.  
 
De REGELS van het winterroeien: 

• Skiff niveau 1: winterstop vanaf 1 november 

• Skiff niveau 2: winterstop vanaf 1 december 

• Vanaf 1 december altijd minstens 4 riemen op het water. 

• Niet roeien als er ijs ligt, dus niet door ijsvelden roeien, in de haven en op de Binnenmaas. Bij 
mist moet je de overkant goed kunnen zien. Alternatief is ergometeren. 

• Bij een oranje stoplicht op de planner, kijk goed naar de weersomstandigheden en de 
weersvoorspellingen (wind, regen, etc) en bepaal dan of het doenlijk is om te roeien.  

• Op de catamaran altijd varen met een zwemvest aan. 

• Het advies is dat ook de stuur van de gestuurde boten een zwemvest draagt. 
 
De BLOKTIJDEN in de winter: 
De tijdstippen van de bloktijden in de winterperiode zijn iets gewijzigd ten opzichte van de bloktijden 
in de zomer. Dit heeft te maken met het licht en de kou. 
Hieronder een schema met alle bloktijden in de winter. 

 Winter (van 1 december tot 1 april) 

Zaterdag 10.00 – 12.00 Inloop 

Zaterdag 12.00 – 14.00  

Zondag 10.00 – 12.00  

Zondag 12.00 – 14.00  

Woensdag 09.00 – 11.00 Inloop 

 
Tijdens inloop-bloktijden kun je niet van tevoren een boot afschrijven. Eerst wordt met iedereen die 
aanwezig is een bootindeling gemaakt, pas dan worden boten afgeschreven. 
Buiten de inloopmomenten kun je wel van tevoren een boot afschrijven. Houdt je aan de bloktijden, 
zodat niemand hoeft te wachten! Dus om 10.00 of 12.00 of 14.00 uur terug zijn.  
 
Een ergometer afschrijven kan altijd. Dat is niet gebonden aan bloktijden. 
 
Tijdens de winterperiode wordt er ONDERHOUD gepleegd aan de boten. Het kan dus zijn dat een 
boot uit de vaart is genomen. Dit wordt aangegeven in het digitale afschrijfsysteem. Als een boot uit 
de vaart is genomen, kun je die boot niet afschrijven en mag je er dus ook niet mee roeien. 
 



De TOEGANG tot clubhuis, roeiloods, etc. 
In de winterperiode is er geen beheerder. Er zijn geen algemene openingstijden en het clubhuis, het 
riemenhok en de roeiloods zijn beveiligd met een alarm. Er zitten cijfersloten op het hek en de 
ingangen van het clubhuis. 
Wij kunnen wel roeien en gebruik maken van alle faciliteiten van het clubhuis. Het is noodzakelijk dat 
je een sleutel hebt om het hek en het clubhuis, riemenhok en roeiloods open te maken.  
 
Hoe werkt de toegang met sleutel, cijfersloten en alarminstallatie: 

1. Zorg dat je een sleutel hebt van het hek en clubhuis. Alle roeicommissieleden hebben een 
sleutel, dus bij hen kun je een sleutel ophalen. Check uiteraard van tevoren of die persoon 
thuis is. 

2. Doe het hek met de kleine sleutel van het slot.  
3. Trek het hek achter je dicht. Alle volgende roeiers kunnen via het cijferslot naar binnen.  

Zorg dat je de code van het hek kent! 
4. Ga met de grote sleutel allereerst via de hoofdingang het clubhuis in. 
5. Haal direct het alarm eraf (als het alarm erop zit)!! Bij gepiep moet je vlot intoetsen. Toets je 

verkeerd, nog eens intoetsen.  
Het kastje zit op de muur in de hal, tegenover de hoofdingang.  
De code van het alarm krijg je van het roeicommissielid van wie je de sleutel leent. 

6. Haal daarna pas de andere deuren van het slot, zoals het riemenhok en de deuren van de 
loods (met de grote sleutel of ander slot).  
Laat de zij-ingang maar dicht. Scheelt een handeling.  

7. Doe alle deuren dicht, maar niet op slot, zodat andere roeiers naar binnen kunnen.  
8. Als het hek en de deuren van het clubhuis dicht zijn (op het cijferslot zitten), dan kun je het 

water op gaan om te roeien.  
 
Hoe werkt het afsluiten: 

1. Afsluiten gaat uiteraard in omgekeerde volgorde. 
2. De persoon die de verantwoordelijkheid heeft over de sleutel, zorgt dat na het roeien: 

• Gecheckt is of iedereen uit het clubhuis is (ook niemand meer op de ergometers); 

• Het clubhuis netjes is achtergelaten, de koffieboel opgeruimd is, de lichten allemaal 
uit zijn. 

• De deuren van de roeiloods op slot zitten; 

• Alle (zij)deuren van het clubhuis, van het riemenhok, etc. met de sleutel/draaiknop 
op slot zijn gedaan; 

• Vervolgens gaat het alarm er op. Gebruik dezelfde code om het alarm er weer op te 
zetten; 

• Dan binnen een minuut de hal van het clubhuis verlaten en de deur op slot draaien 
met de sleutel. 

3. Het hek afsluiten door het op slot te draaien met de sleutel. 
4. De sleutel terugbrengen naar het roeicommissielid. 

 



De gegevens van roeicommissieleden waar je een sleutel kunt halen, zijn: 
 

Voorzitter Eline Noorbergen Vlietland 39       
3271 VE Mijnsheerenland 

elinenoorbergen@yahoo.com 
0651 99 55 96 

Secretaris Juliette vd. Meer Vlietland 2       
3271 VG Mijnsheerenland 

j.v.d.meer@kpnmail.nl  
0644 670 636 

Onderhoud Ans van Hemsbergen Schuringsedijk 33     
3281 KN Numansdorp 

ansvanhemsbergen@ziggo.nl  
0620 49 55 85 

Coördinator 
instructie 

Els Giessenburg Zwanegatsedijk 17   
3299 LT Maasdam 

elsgiessenburg@freeler.nl   
0648 657 848 

Midweekroeien Klaas Bossen Rietgors 45        
3271 XC Mijnsheerenland 

klaasbossen@gmail.com     0186 
601 422 

Algemeen lid Arno de Koningh Doelenstraat 32     
3271 TA Mijnsheerenland 

arnodekoningh@planet.nl   
0622 02 92 25  
(15 jan.-25 feb. Niet beschikbaar) 

Wedstrijden Harald van Emmen Haagwinde 66      
3297 WJ Puttershoek 

hjcvanemmen@hotmail.com  
078 64 54 548 

 
 
De PUNTENTELLING van de boten in de winter: 
In de winterperiode is de puntentelling van de boten anders dan in de zomer (zie tabel hieronder).  
Alle skiffs zijn uit de vaart! Altijd 4 riemen op het water (dus 4 riemen per boot).  
 

  Boot naam Soort boot  Zomer punten Winter punten 

  dubbel 2      

1 Strikhoek 2x 6+ 6+ 

2 Blauwe Twee 2x 6 6 

3 Weihe 2x 6 6 

4 Margorita 2x 5 6 

5 Sira 2x 4 6 

6 Dodaars 2x 3 5 

7 Keulse Kade 2x 2 5 

8 Houtsnip 2 6 x 

          

  Drie        

1 BZN 3x-/2x+ 3 5 

2 Hymir 3x-/2x+ 3 5 

          

  Vier       

1 4forYou 4x- 12 12 

2 Kinghfisher 4x- 10 12 

3 Fyra 4x-/4- 9 12 

4 Two good two B 4x+ 10 13 

5 Sidonia Ov4+ 5 10 

6 Centurio C4x+/C4-/C5x- 5 7 

7 Stau C4x+  5 7 
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