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Koninklijke Dordrechtsche Roei en Zeilvereeniging  

Theoriekaart  3-4  Roeiwater en vaarregels 

 

1. Jij komt roeiend van de KDR&ZV en 
voor je vaart een plezierjacht. Je 
wilt dit jacht inhalen. Dit doe je … 

a. Zo strak mogelijk langs de SB wal. 
b. Door het jacht aan BB te passeren 
c. Rood op rood (BB op BB) 

 
2. Aan weerszijden van de hefbrug branden twee rode lampen. 

Daarbij hangt er een geel bord. Welke regel geldt hier? 

a. De brug wordt niet bediend, doorvaart is 
verboden. 

b. De brug wordt niet bediend, onderdoorvaart is 
toegestaan. 

c. De brug wordt niet bediend. Alleen vanaf de 
andere zijde is doorvaart toegestaan. 

 

3. Het is afgaand tij. Je wilt de Vlij 
indraaien. Uit de Vlij komt een 
roeiboot. Wie heeft voorrang? 

a. De roeiboot die uit de Vlij komt, want deze vaart 
stroomafwaarts. 

b. Jij hebt voorrang, want jij komt van het 
hoofdvaarwater. 

c. De roeiboot die uit de Vlij komt want deze kan 
niet wijken. 

 4. Twee gele lampen geven aan dat: 

a. onderdoorvaart uitsluitend toegestaan is vanaf 
de andere zijde. 

b. onderdoorvaart uitsluitend vanaf deze zijde is 
toegestaan. 

c. Vaartuigen komende vanaf de andere zijde 
hebben voorrang. 

 

5. Mag je door dit gat roeien? 
a. Alleen zonder tegenvaart. 
b. Ja. 
c. Nee. 

 6. Bij het vlot zie je bij stroming 
wervelingen en stuwing. 
Welke kant stroomt het water op? 

a. Dat is niet aan te geven. 
b. Richting de wervelingen. 
c. Richting de stuwing. 

 

7. Je komt met zeer sterke stroom 
mee langs de ingang van de 
Westergoot en een roeiboot komt 
je tegemoet. Wat verwacht je? 

a. Niks. 
b. De stroom om de punt zet de tegenligger naar 

het midden met gevaar voor aanvaring. 
c. De stroom houdt de twee boten uit elkaar.  

 

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

a. De stroming zal de komende uren richting Prins 
Hendrik brug gaan (eb). 

b. De stroming zal snel omdraaien en richting  
Spoorbrug gaan (vloed). 

c. Daar is niks van te zeggen. 

 

9. Je komt bij het vlot aan met sterke 
stroom tegen. Je wilt aanleggen. 
Hoe leg je aan? 

a. Je kiest een grotere hoek bij het aanleggen. 
b. Je kiest altijd dezelfde hoek bij het aanleggen.  
c. Je kiest een kleinere hoek bij het aanleggen. 

 

10. Je legt met stroom mee aan. Wat 
kan hiervan het gevolg zijn? 

a. Je vaart schade door een te grote snelheid. 
b. Je loopt grote kans dat je het vlot mist. 
c. Er is een grote kans dat je het vlot mist en je 

loopt het risico dat je schade vaart. 
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Antwoorden theoriekaart  3-4  Roeiwater en vaarregels 
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