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Veiligheidsreglement Pilot Gig roeien GWV De Vrijbuiter 

 

1. Uitgangspunten veiligheidsbeleid 

1.1 Iedere roeier en ieder bemanningslid is verantwoordelijk voor zijn eigen 
veiligheid en mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de teamleden 
en het materiaal. De GWV De Vrijbuiter is hiervoor op geen enkele wijze 
aansprakelijk. 

1.2 De regels uit het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) zijn onverkort van 
toepassing. De stuurman dient hiervan volledig op de hoogte te zijn. 

1.3 De stuurman van de Gig is de schipper volgens BPR artikel 1.02.  
1.4 De roeiers van de Gig zijn de bemanning volgens BPR artikel 1.03. 
1.5 De stuurman neemt de maatregelen die volgens goed zeemanschap zijn 

geboden volgens BPR artikel 1.04 en 1.05. 
1.6 De stuurman die de boot bestuurt is in het bezit van een stuurcertificaat of 

is daarvoor in opleiding. In dat laatste geval dient de roeier die op de 
slagpositie roeit in het bezit te zijn van een stuurcertificaat. 

1.7 De stuurman is op de hoogte van het vaarwater en weet waar, afhankelijk 
van de omstandigheden, veilig gevaren kan worden. 
 

2. Roeiverbod 

2.1 Het bestuur van de GWV De Vrijbuiter kan gedurende een bepaalde 
periode een roeiverbod afkondigen. Het roeiverbod wordt direct aan de 
teamcaptains doorgegeven en in de Sportplanner aangegeven.  

2.2 Er mag niet worden geroeid bij slecht zicht (< 100m) als gevolg van 
neerslag, mist of nevel. Dat komt overeen met de afstand van het clubhuis 
tot de starttoren. 

2.3 Er mag niet worden geroeid bij onweer of onweersdreiging. 
2.4 Recreatieteams, niet zijnde wedstrijdteams, mogen tussen zonsopkomst 

en zonsondergang niet roeien bij een windsnelheid van meer dan 
windkracht 4 Beaufort, 28 km/uur, 7.9 m/s, 16 knopen. 

2.5 Wedstrijdteams mogen tussen zonsopkomst en zonsondergang niet roeien 
bij een windsnelheid van meer dan windkracht 5 Beaufort, 38 km/uur, 
10.7 m/s, 21 knopen.  

2.6 Recreatieteams, niet zijnde wedstrijdteams, mogen tussen zonsondergang 
en zonsopkomst niet roeien bij een windsnelheid van meer dan 25 km/uur, 
7 m/s, 13.5 knopen. 

2.7 Wedstrijdteams mogen tussen zonsondergang en zonsopkomst niet roeien 
bij een windsnelheid van meer dan 30 km/uur, 8.3 m/s, 16 knopen. 
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2.8 Er mag niet worden geroeid bij een luchttemperatuur van minder dan 0° 
Celsius en/of drijvend ijs op het water.  

2.9 Er mag niet worden geroeid bij sneeuw of ijzel. 
2.10 Er mag niet worden geroeid op de Drecht tussen zonsondergang en 

zonsopkomst. 

 

3. Omstandigheden: weer en water 

3.1  Iedere roeier dient zich voor het vertrek op de hoogte te stellen van de 
weersverwachting. Dit kan via verschillende apps en het scherm in het 
clubhuis. 

3.2 Voor de actuele windsnelheid wordt gebruik gemaakt van het station 
Loosdrechtseplassen, KWVL op https://www.windguru.cz/station/663. 

3.3 De combinatie van windkracht, windrichting, golfslag en mate van ervaring 
van stuurman en team geven de doorslag in de beslissing om al of niet uit 
te varen. De stuurman neemt die beslissing. Dit laat onverlet dat je er zelf 
voor kiest om al dan niet uit te varen. De stuurman en/of het team kunnen 
je nooit dwingen om uit te varen; dit blijft altijd je eigen keus en 
verantwoordelijkheid. 

 

4. Veiligheidsmiddelen 

4.1  Als verplichte veiligheidsmiddelen zijn altijd aan boord: een waterdicht 
tonnetje met scheepstoeter, reddingsdeken, EHBO set en vaarkaart 
plassengebied.  

4.2 Voor iedere persoon is een reddingsvest aan boord dat voldoet aan de 
minimale veiligheidseisen*). 

4.3 Er dient altijd een opgeladen, waterdicht verpakte, werkende mobiele 
telefoon aan boord te zijn om eventuele noodgevallen bij 112 te melden. 

4.4 Bij schemer of duisternis zijn tevens altijd aan boord: een wit rondom 
schijnend licht, een twee kleuren boordlicht op de boeg en een 
handschijnwerper. 

4.5  Bij verhoogd risico**), heeft de stuurman een reddingsvest aan. De 
stuurman bepaalt wanneer de omstandigheden zodanig zijn dat alle roeiers 
hun reddingsvest moeten dragen. 

 

*) Reddingvesten moeten ten minste voldoen aan de volgende eisen: 

• Met lichte/dunne kleding: reddingsvest met draagvermogen > 100 
N volgens ISO 12402-4  

• Met dikkere kleding: reddingsvest met draagvermogen > 150 N 
volgens ISO12402-3  

https://www.windguru.cz/station/663
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**) Er is sprake van verhoogd risico bij één of meer van de volgende 
omstandigheden:  

• schemer of donker 
• mist 
• een watertemperatuur van minder dan 10° Celsius in de periode 1 

november tot 1 april 
• een windsnelheid boven 20 km/uur, 5.5 m/s, 10.8 knopen 


