Roeien, als buitensport, is onderhevig aan weersinvloeden.

De basisregel is dat er altijd geroeid mag worden, TENZIJ.

Om veilig te kunnen roeien dient iedereen de basisregels in acht te nemen. Veiligheid staat
voorop, voor de roeier zelf maar ook voor het materiaal.

Op de site, zowel op de homepage als bovenaan deze pagina, staat het icoontje voor het
roeiverbod.
Deze kent drie kleuren, rood-roeiverbod, oranje-matig roeiweer, groen-goed roeiweer.
De kleur van de knop wordt automatisch aangepast met de gegevens van een weerstation.
Soms zijn er echter bepaalde omstandigheden waarin de knop niet goed werkt. Bijvoorbeeld
wanneer het mooi weer is maar er ligt ijs of er zijn windstoten. Op zo een moment dient de knop
handmatig aangepast te worden. Er zijn leden die dit kunnen aanpassen. Echter zullen er
momenten zijn waarbij dit niet is gebeurd. Op die momenten vragen we iedereen te wijzen op
ieders eigen verantwoordelijkheid.

Een algemene roeiverbod geldt voor de volgende omstandigheden;

- Als de windkracht hoger is dan windkracht 5.
Ga niet met een beginnende leerlingen het water op met een windkracht van 4 of hoger.

- Als het zicht, door bijvoorbeeld mist, slecht is. In geval van twijfel nooit roeien.
Neem hiervoor de Greveling (ons vaarwater) aan als referentie. Als je het einde van de Greveling
cq. de Ruishornlaan niet kan zien mag er niet geroeid worden. Ontstaat er onverwacht mist
tijdens het roeien keer dan direct om. Je bent voor anderen echt slecht zichtbaar op het water.

- Bij onweer.
Op het water ben je een favoriete prooi voor bliksem, dus roeien is ten strengste verboden.
- Bij IJs of IJsgang.
Wanneer er ijsschotsen, dun ijs of (dunne) ijsplakken op het water liggen.
IJs kan onze boten ernstig beschadigen.

- Bij temperaturen van 0 graden Celsius of lager.
- Voor de winterperiode (1 november tot 1 april) gelden extra regels: stuurlieden hebben een
zwemvest aan, skiffen en roeien in een 2-is niet toegestaan, tenzij S3/B3 is behaald en er
iemand mee fietst."

- Als het donker is.
Houdt hiervoor aan dat er overdag, tussen een kwartier vóór zonsopkomst en een kwartier ná
zonsondergang, geroeid mag worden.
Er mag buiten deze tijden geroeid worden onder de volgende voorwaarden:
- Alleen met permissie van het bestuur
- Het betreft voorbereiding op een wedstrijd
- De boot is voorzien van adequate verlichting
- Er rijdt een fietser mee aan de kant
Kom je omstandigheden tegen die hierboven niet genoemd staan, en je twijfelt, ga dan niet
roeien. Of bel met een bestuurslid om advies.

