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        Koninklijke Dordrechtsche Roei en Zeilvereeniging 
 Theoriekaart  2-4  Roeiwater en vaarregels 

 

1. Jij komt roeiend van de KDR&ZV 
en de IJzeren Kraak van de 
scouting wil wegvaren. Wie heeft 
voorrang? 

a. De IJzeren Kraak, dat is een groot schip 
 (> 20 m). 

b. Roeiboot, want invoegend verkeer moet 
voorrang geven. 

c. De roeiboot want motor wijkt voor 
spierkracht. 

  
2. Jij steekt het Wantij over en een 

scoutingvlet wil kruisend voor jou 
langs zeilen, wie heeft voorrang?  
  

a. Zeilboot. 
b. Roeiboot. 
c. Hangt van de windrichting af. 

 

3. Een motorbootje komt, met 
stroom mee, van de N3-brug en 
wil De Vlij indraaien. Hoe moet er 
gehandeld worden? 

a. Motorboot krijgt voorrang, want deze 
vaart stroomafwaarts. 

b. Roeiboot krijgt voorrang. 
c. De roeiboot moet naar BB om ruimte te 

geven. 

 

4. Bij een brug staat de volgende 
aanwijzing. Dit betekent: 

a. Bij de huidige waterstand is de 
doorvaarthoogte 4,5 mtr. 

b. De waterstand is 4,5 mtr. onder NAP. 
c. Er is 4,5 mtr. Verhoging. 

 

5. Mag je door dit gat roeien? 
a. Ja. 
b. Nee. 
c. Alleen vanaf de andere kant. 

 

6. Welke kant stroomt het water op? 
a. Niet aan te geven. 
b. Naar beneden. 
c. Naar boven. 

 

7. Je komt met zeer sterke 
tegenstroom vanaf de spoorbrug 
langs de Westergoot en een 
motorbootje komt je tegemoet. 
Wat verwacht je? 

a. Niks. 
b. De stroom om de punt zet je naar het 

midden en naar de motorboot. 
c. De stroom drijft de twee boten verder uit 

elkaar. 

 

8. De waterstand bij het vlot is vrij 
laag en het stroomt naar binnen 
vanaf de Pr. Hendrikbrug. Wat is 
de verwachting?  

a. De stroming zal de komende uren richting 
spoorbrug gaan (vloed). 

b. De stroming zal snel omdraaien en 
richting Prins Hendrikbrug gaan (eb). 

c. Daar is niks van te zeggen. 

 

9. Je komt bij het vlot aan met sterke 
stroom mee en gaat rondmaken 
om aan te leggen. Rondmaken kan 
het beste bij … 

a. Punt a. 
b. Punt b.  
c. Punt c. 

 

10. Er staat sterke stroom en een 
harde wind er tegenin. Hierdoor 
zijn er op het Wantij steile golven. 
Welke keuze maak je voor het 
aanleggen? 

a. Strijkend tegen de wind in aanleggen aan 
het buitenvlot. 

b. Gewoon aanleggen, zoals altijd. 
c. Je legt aan bij het binnenvlot. 
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