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         Koninklijke Dordrechtsche Roei en Zeilvereeniging  

Theoriekaart  1-3  Veiligheid 

1. Het is mistig en je gaat gestuurd varen. Wat moet 
je ten minste kunnen zien vanuit de roeisoos?  

a. De huizen aan de overkant van het Wantij. 
b. De Prins Hendrikbrug. 
c. Het buitenvlot. 

2. Vanaf welke windkracht mag je niet meer varen?   
a. 5 Bft. 
b. 6 Bft. 
c. 7 Bft. 

3. Bij welke luchttemperatuur mag je niet meer 
varen? 

a. 4o C. 
b. 2o C. 
c. 0o C. 

4. Het is volle maan. Wat betekent dat voor de 
stroom?  
 

a. Niets. 
b. Sterkere vloed- en ebstroom. 
c. Vooral sterkere vloedstroom. 

5. De watertemperatuur is 8o C er is dus gevaar voor 
onderkoeling. 
Welke stelling is juist? 

 

a. Je mag alleen in wherry’s en C-4 varen. 
b. Je mag niet varen. 
c. Varen in skiff of gladde twee wordt sterk 

afgeraden.  

6. Tijdens onweer kun je het beste … 

a. zo snel mogelijk terug naar de roei roeien. 
b. naar de kant gaan. 
c. naar de kant gaan maar niet onder een grote 

boom gaan liggen. 

7. Als je omslaat kun je het beste … 

a. naar de kant zwemmen als die dichtbij is, zo 
niet: bij de boot blijven. 

b. altijd bij de boot blijven. 
c. bij de boot blijven en drijvend materiaal 

verzamelen. 

8. Reddingsvesten zijn verplicht als je … 
a. de rivier op gaat. 
b. gaat roeien met windkracht boven 5 Bft. 
c. gaat roeien bij een luchttemperatuur < 5o C. 

9. Er staat een zeer forse ebsnelheid en je komt 
ongestuurd van het Vissertje terug naar de Roei bij 
de Wantijbrug (N3) Welk gat neem je? 

a. Het rechter gat (de klapbrug) op de foto. 
b. Het middengat (de vaste brug) op de foto. 
c. Het linker gat (de vaste brug) op de foto. 

 

10. Welk antwoord is juist bij de volgende stelling; 
Bij wind dwars op het vaarwater kun je het beste 
aan “hoge wal” roeien, ook als dat de verkeerde 
kant van het water is. 

a. Ja, je hebt aan de hoge wal altijd voorrang. 
b. Nee, je bent verplicht stuurboordwal te varen.  
c. Ja, maar je mag het overige verkeer niet 

hinderen. 
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Antwoorden theoriekaart  1-3  Veiligheid 
 

1 A 

2 B  

3 C 
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