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         Koninklijke Dordrechtsche Roei en Zeilvereeniging  

Theoriekaart  2-3  Veiligheid 

1. Het is mistig en je gaat ongestuurd 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. De 5 witte palen van het vlot links aan de overkant. 

2. Het gaat plotseling heel hard waaien als je aan het 
roeien bent. Wat kun je het beste doen? 

a. Zo snel mogelijk terug naar de Roei. 
b. Op een plekje in de luwte wachten tot de wind is gaan 

liggen.  
c. Afhankelijk van de lokale situatie een combinatie van 

a. en b. 

3. De luchttemperatuur is boven 0o C; er ligt nog wel een 
beetje ijs op het Wantij. Mag je dan gaan varen? 

a. Ja, want het is boven 0o C. 
b. Nee. 
c. Alleen als je een reddingsvest draagt. 

4. De waterstand bij Lobith is extreem hoog (> NAP + 13 
m). Wat betekent dat voor de stroom?  
 

a. Niets, het Wantij staat daar los van. 
b. Extreem sterke getijstroom, met name de ebstroom. 
c. Vooral sterke vloedstroom. 

5. De watertemperatuur is 8o C. Er is dus gevaar voor 
onderkoeling. Mag je oefenen in een C-skiff als je nog 
niet afgeroeid bent? 

a. Ja, maar alleen als je zichtbaar blijft voor een 
instructeur vanaf een van de vlotten.  

b. Ja, als je maar niet verder gaat dan de spoorbrug. 
c. Nee. 

6. Bij dreigend onweer mag je … 

a. niet varen. 
b. varen, mits je de zaak in de gaten houdt. 
c. alleen tussen de Prins Hendrikbrug en de spoorbrug 

varen. 

7. Je wilt gaan varen op de rivier. Dat mag niet in een … 
a. double wherry. 
b. Cx+ boot. 
c. Skiff. 

8. Bij oversteken van een rivier (bijv. de Nieuwe Merwede 
naar de Brabantse Biesbosch) moet je … 

a. een reddingsvest dragen. 
b. een reddingsvest aan boord hebben. 
c. voor elke roeier een reddingsvest aan boord hebben. 

9. Onderdoorvaart bij de klep van de Wantijbrug is 
formeel niet toegestaan. In welke situatie kun je er 
toch voor kiezen deze onderdoorgang te nemen. 

a. Het is erg druk bij de doorgang onder het gele licht. 
b. Bij tegenwind. 
c. Je wilt snel thuis zijn en neemt de kortste weg. 

10. “Goed zeemanschap” betekent dat je … 
a. minstens 10 jaar ervaring hebt. 
b. alles doet om gevaar en schade te voorkomen. 
c. niet onnodig voorzichtig vaart.  
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Antwoorden theoriekaart  2-3  Veiligheid 
 

1 C 

2 C  

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 C 

8 A 

9 A 

10 B 

 

 


