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Tussen zonsopkomst en een halfuur na zonsondergang kan er geroeid worden, 

behalve als op of bij de afschrijf-PC in de Roeiloods de mededeling 
‘VAARVERBOD’ zichtbaar aanwezig is. Ook wanneer er geen vaarverbod is 

afgekondigd is het verboden te varen als: 
 

- het hard waait, windkracht 6 of hoger (zie website Surfvereniging) 

-  

- er onweer nabij is,  

- het zicht minder is dan 125 meter op het binnenwater (huizen aan de 

overkant van het Wantij niet duidelijk zichtbaar) of minder dan 1000 

meter op de rivieren Merwede en Oude Maas,  

- het vriest, of als er ijs in of op het water is, of te verwachten valt 

De Roeicommissaris(sen) of één van de aanwezige Roei-commissieleden 
kunnen een algemeen vaarverbod instellen 

 
NB Handhaving van dit verbod is mede opgedragen aan de leden van de vereniging! 

 

Waarschuwing:   Bij een watertemperatuur < 10 gr C (1 
november-30 april), bestaat gevaar voor onderkoeling! 
 
Daardoor ben je niet meer in staat om jezelf te redden wanneer je te water 

mocht raken. 
 

- Degenen die toch gaan roeien in skiff of gladde 2, moeten 

gekwalificeerde roeiers zijn, met ruime ervaring met het varen in een 

gladde skiff. Zij doen dit voor eigen risico en vrijwaren de vereniging 

voor aansprakelijkheid; 

- Ook een geoefende roeier kan te water raken. Voorkom dat je in zo’n 

geval alleen en hulpeloos bent. Ga daarom met meerdere boten die bij 
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elkaar in de buurt blijven of houd een coachboot standby. Zorg dat het 

lichaam goed op temperatuur is (laagjes kleding en geen open stukken 

zoals middel en enkels) en neem altijd telefoon en warmtefolie mee.  

- van 1 november tot 30 april wordt geen jeugdinstructie in glad materiaal 

gegeven; in andere boten alleen onder toezicht met reddingmateriaal 

stand-by 

- oefenen door niet afgeroeide roeiers is in die periode niet toegestaan 

Bedenk: Het is beter niet te vertrekken dan niet meer terug te komen! 


