
Vereiste kennis voor  resp. inhoud van  

Roeibrevet KWVL – voor Yole-de-Mer en Pilot Gig  

 

Om in aanmerking te komen voor ontvangst van het roeibrevet heeft roeier een  

voltooide basisopleiding Yole roeien aangevuld kennis van het onderstaande. 

1 Roeiloods en roeihok 

- Wat staat er en waar is het voor. 

- Wat staat waar (en wordt dus ook zo teruggezet)  

- Opruimen en dragen van riemen 

o Gig max 1 tegelijk en blad naar voren 

o Yole max 2 tegelijk en blad naar voren 

o Riemen nooit tegen dakrand of ander  hek ivm omwaaien en schade 

- Signaleren van schade of missend materiaal 

o ‘meld schade’ op de site 

o Als anderen daardoor niet kunnen varen: ook direct bij havenmeester (life of via mail 

met cc aan materiaalcommissie: roeimaster@kwvl.nl) 

- Welke boten hebben we, hoe reserveren we 

o Spelregels aanmaken nieuwe teams: verzoek aan administratie@kwvl.nl met kopie 

aan roeien@kwvl.nl 

o Wijzigen teamsamenstelling of captain : idem als hiervoor 

o 24 uur voor roeimoment, annuleert captain de boot in E-captain als er door het team 

niet geroeid wordt zodat deze beschikbaar is voor een ander team. 

o Verschil wedstrijd en reguliere boten;  

 Volgens schema roeiagenda 

 Wedstrijdteams voorrang voor training en wedstrijden 

 Iedereen mag een keer, verzoek via roeicie. roeien@kwvl.nl 

 

2 Instappen, uitstappen en schoonmaken boot  

- Waar mag je wel en niet staan in de boot  

- Hoe stap je in en in welke volgorde  

o Tegelijk is bij deze boten lastig 

o Op commando van stuur en niet als je zelf zin hebt 

o Direct overslagen dicht bij Yole 

- Stuur stapt als laatste in 

- Stuur heeft leiding bij instappen en bij wegvaren 

- Idem bij uitstappen (hoe, welke volgorde, hoe riemen eruit en weghalen) 

o Stuur stapt als eerste uit, maakt boot vast en geeft uitstap volgorde aan 

o Overslagen open bij Yole 

o Ieder haalt eigen riemen eruit tenzij team na jou (met zekerheid) 

o Als team erna, trek je riem in 

- Na elke keer roeien: schoonmaken 
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o slidings met doekje, water eruit, checken of er team na je komt -> bij twijfel: 

opruimen riemen en boot en schoonmaken (zwabber) 

o houten gigs droogmaken 

- Elke maand worden boten volgens schoonmaakrooster door een team schoongemaakt. 

Roeicie. stelt rooster op en monitort. 

- Bij twijfel of als er geen team na jou blijkt te komen (check na de koffie) -> boot alsnog 

opruimen. 

 

3 Interpreteren weer- en wateromstandigheden  

- Wanneer niet uitvaren? Kennen veiligheidsreglement en verkorte versie op site 

- Hoe om te gaan met twijfel of met impasse in team? (benoemen, bespreken , kiezen voor 

veiligheid boven alles)  

- Hoe om te gaan met mensen die geen zwemvest aandoen? (benoemen, bespreken, kiezen 

voor veiligheid boven alles). 

 

4 Gedrag in de boot  

- De stuur heeft de leiding. 

- Kennen  van roeicommando’s. Documenten Roeicommando’s Yole de mer resp. Pilot Gig op 

de site 

- Opvolgen van de roeicommando’s 

- Kennen en toepassen van Reglement Veiligheid 

- Weten wat te doen in geval van nood.  Waarbij minimum is: aan boord hebben van minimaal 

1 opgeladen telefoon in waterdicht tonnetje zodat altijd 112 gebeld kan worden. 

 

5 Informatie website en gebruik E-captain  

- Wat staat erop en waar?  

- Kunnen inloggen op inloggedeelte roeisite en agenda gebruiken. Handleiding voor de 

roeikalender op website 

- Kennen van belangrijkste reglementen en regels omtrent 

o Veiligheid Veiligheidsreglement nov17 en Huishoudelijke reglement roeien jun15 

o Maken van tochten Nieuwe procedure en formulier op site bij Toertochten/Informatie 

o Reserveren en klaarmaken van boten  

o Vervoer van boten (zie Reglement rijden met trailers https://www.kwvl.nl/opleiding-

en-instructie) 

o Meedoen aan wedstrijden (o.a. commitment aan team, KWVL tenue, helpen met op-

afladen boten, leren rijden met trailer etc.) 

 

 


