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Inleiding 
Dit Veiligheidsplan heeft betrekking op de rivierroeilocatie aan de Oude Plantage.  
Het bijzondere van deze locatie is dat het gebouw en terreinen toebehoren aan de 
RV “Nautilus”, van wie “De Maas” (ook wel ‘de Vereniging’) ruimte heeft gehuurd 
voor de opslag en gebruik van onze rivierroeivloot en van waaruit wij op de rivier 
kunnen roeien. Evenals de Prinsenmolenpad locatie, is ook deze (volledig) 
onbemand en wordt de zorg voor de veiligheid een taak van een ieder die 
aanwezig is op het terrein of in een boot. 
Met RV “Nautilus” heeft “De Maas” een gezamenlijk veiligheidsbeleid voor het 
roeien op de rivier met als uitgangspunt het document “Vaarregels Oude 
Plantage”, welke als bijlage is aangehecht. In tegenstelling tot het roeien op de 
Rotte en om de veiligheid te waarborgen, is het roeien op de rivier slechts 
toegestaan als er tenminste één, daartoe door de Vereeniging bevoegde, 
stuurman/vrouw in de boot zit welke het commando voert. Zie verder het aparte 
onderwerp “stuurman” in dit document.  
 

De maatregelen. 

Aan de wal 

Bootbehandeling: 
De juiste omgang met en vooral het tillen van het materiaal leidt tot minder 
blessures en minder schades. Al het materiaal gaat over de rol met de punt in het 
water en over de achtersteven over de rol uit het water. De enige uitzondering is 
de “Ooievaar”, welke zowel in- als uit het water wordt gehaald met de punt naar het 
land.  
  
Bij terugkomst wordt het materiaal door de bemanning uit het water gehaald, indien 
van toepassing uitgehoosd en afgedroogd, waarna het met overleg in de stelling 
wordt gelegd. Hierbij dient de boot onder punt en achtersteven onderstopt te 
worden, alsmede met één of twee keggen onder de kimkiel ter hoogte van een 
spant, tegen omvallen te worden behoed. Nimmer mag een keg op de huid rusten 
aangezien dit grote schade kan veroorzaken. De riemen worden reeds aan het vlot 
weer netjes en vooral rustig in de boot gelegd, waarna, bij klapriggers, de riggers 
er over heen worden geklapt. Speciaal voor de “Watersnip” geldt dat het takel 
waarin dit schip in de stelling wordt geplaatst, nimmer “toe-bloks”1 mag lopen. 
 
Het vlot en vooral de loopbrug kan glad zijn, bijvoorbeeld bij regen of bij sneeuw, 
alsmede bij laag water, wanneer de loopbrug onder een forse helling staat.   
                                                
1 “toe –bloks”  betekent dat het takel zodanig strak is aangehaald dat er –vooruit of achteruit- geen beweging 
meer in te krijgen is. 
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Brand: 
In het pand zijn poederschuimblussers en brandslangen aanwezig, onderhouden 
door de verhuurder (RV Nautilus) en welke jaarlijks worden gekeurd door een 
daartoe gecertificeerd bedrijf. In de botenloods zijn van De Maas en van Nautilus 
EHBO dozen aanwezig, alsmede een branddeken. 
 
 

Op het water 

Algemene veiligheid: 
Aangezien het roeien vanuit de Oude Plantage plaatsvindt op een rivier met zeer 
veel beroepsvaart, fast ferry’s, watertaxi’s en pleziervaart en ook nog onder invloed 
van getijdenbeweging met hoge stroomsnelheden,gelden de volgende regels: 
 

Stuurlieden 
Op de rivier moet in elke boot die uitgaat een daartoe door de Vereniging 
bevoegde stuurman zitten. Dit is een vereiste van de Vereniging, mede uit 
verzekeringstechnisch oogpunt en geaccepteerd door de Zeehavenpolitie. De 
stuurman heeft het commando en de verantwoording over de boot gedurende de 
gehele vaart, ook al zit hij/zij niet aan het stuurtouw. De stuurman is verplicht een 
ingeschakelde GSM bij zich te hebben waarop de nummers van de RPA en het 
clubgebouw van Nautilus, alsmede 112 in geprogrammeerd staan. Het gebruik van 
een marifoon door daartoe gecertificeerde stuurlieden, wordt door de Vereniging 
gepropageerd en ondersteund door middel van het ter beschikking stellen van 
handheld marifonen. 
 

Indeler 
Indeler is de stuurman van dienst. Alle bevoegde stuurlieden zijn volgens schema 
bij toerbeurt aangewezen om als indeler op te treden. De indeler heeft van te voren 
de weerberichten bestudeerd en is op de hoogte van de getijbewegingen, hierop 
baseert de indeler, eventueel in samenspraak met andere ervaren stuurlieden, of 
er wordt uitgevaren. De uiteindelijk beslissing van wel of niet uitvaren ligt bij de 
indeler van dienst.  
De indeler is ruim voor tijd aanwezig en deelt de beschikbare roeiers in onder 
toewijzing van hun boot. Bij het samenstellen van de ploegen zorgt de indeler dat 
er in iedere boot een bevoegd stuurman zit en de krachten gelijkmatig over de 
boten wordt verdeeld, opdat de boot te allen tijde veilig onder de heersende 
omstandigheden (wind en stroom) kan varen. De indeler vaart in principe altijd zelf 
mee en blijft aanwezig totdat de laatste boot veilig en goed weggelegd is 
teruggekeerd, waarna hij/zij de loods afsluit.   
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Vaarregels: 
In het bijzonder bij het roeien op de rivier geldt een strenge discipline m.b.t. de 
positie van de boot op het water. De hiertoe opgeleide stuurlieden zijn zich hier 
terdege van bewust en zullen de veilige wal houden en slechts daar de rivier 
oversteken waar dat veilig kan gebeuren (zie ook de bijlage 2: Oversteekkaarten). 
Ook het wisselen op het water zal slechts daar mogen gebeuren waar dit veilig kan 
geschieden, met voldoende ruimte ten opzichte van obstakels en niet voor b.v. 
haveningangen.  
 
Te allen tijde dient er gevaren te worden volgens de regels van het BPR en de 
Havenverordening van de RPA. Deze laatste zijn specifieke regels voor het 
Rotterdamse havengebied met o.a. als belangrijkste voor ons roeiers dat het 
verboden is om de getijde havens beneden de Erasmusbrug in the varen, met 
uitzondering van de Veerhaven en de Parkhaven. Ook is het op werkdagen niet 
toegestaan om beneden de Erasmusbrug te roeien vóór 18.00 uur. 
 
Voordat een boot het water in gaat, dient de stuurman, maar ook de 
bemanningsleden te checken of de boot technisch geheel in orde is, voorzien van 
hoosvat, pikhaak en vlag (mede voor herkenbaarheid op het water) en in de winter 
een isolatiedekentje. 
De roeiers die het water op gaan, moeten zich voorzien van voor de 
omstandigheden geëigende kleding.  In de maanden met lage temperaturen van 
het rivierwater (oktober t/m april), maar ook daarbuiten, wordt het dragen van een 
(goed)gekeurd reddingvest (type automatisch opblazend en voldoende 
drijfvermogen – min. 150 N) aanbevolen. Bij tochten van de Vereniging, kan het 
dragen van en reddingvest dwingend worden voorgeschreven. 
 
EHBO: voor tochten bevinden zich in de loods een tweetal kleine zwarte koffertjes 
met EHBO materialen welke kunnen worden meegenomen.  Deze worden jaarlijks 
gecontroleerd en waar nodig aangevuld. 
  
Ter bescherming van het milieu geldt dat er absoluut geen afval over boord mag 
worden gezet. 
 

Onderkoeling: 
Alhoewel omslaan met het materiaal bijna onmogelijk is, zou het toch kunnen 
voorkomen dat een bemanningslid overboord valt, b.v. tijdens het wisselen, of de 
boot volloopt door onbeheersbare golven. Ondermeer in die gevallen is een gevaar 
voor onderkoeling aanwezig. Het verschijnsel onderkoeling is erg verraderlijk en 
doet zich ook bij temperaturen ver boven nul voor. Door koude en afkoeling door 
wind kan men versuft raken en de verschijnselen van onderkoeling te laat 
onderkennen. Bovendien heeft men bij het te water geraken te maken met een 
reactie van het lichaam, die desoriëntatie en minder alert reageren tot gevolg heeft; 
de zogenaamde “koude shock” fase.  
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Het lichaam schiet in een alarmfase met o.a. zeer snelle hartslag en ademhaling 
(hyperventilatie), waardoor adequaat reageren in het water moeilijker wordt. Zo 
ook het zo snel mogelijk het hoofd boven water hebben en effectieve 
zwembeweging maken. Hierna komt dan nog de verdere afkoeling van de 
lichaamstemperatuur.  

Verschijnselen van onderkoeling; wat te doen en wat niet te doen 
 

Fase 1: Rillen 
Rillen en klappertanden, bleek en koud aanvoelende huid, snelle hartslag en – 
ademhaling, desoriëntatie en verwardheid; ook ten gevolge van de eerder 
beschreven koude shock. 
 
Wat doet de redder: het slachtoffer uit de wind brengen, warme kleding geven 
en/of in een isolatiedeken wikkelen. In beschutte ruimte kunnen natte kleren 
uitgetrokken worden en droge kleren aan. Warme zoete drank toedienen en op het 
slachtoffer letten. Pas later evt. een warme douche. 
 

Fase 2: Sufheid 
Rillen en klappertanden verdwijnen en spieren verstijven, waardoor zeer slechte 
motoriek, apathisch reageren, huid is nog steeds bleek en koud met blauwe 
plekken, handen en voeten zeer koud. 
Wegzakken van bewustzijn, hartslag en ademhaling worden trager. 
 
Wat doet de redder: Voorzichtig inpakken in space blanket. Indien fase 2 in het 
water optreedt het slachtoffer zo mogelijk horizontaal uit het water halen. 
Ambulance hulp. 
 
Wat niet te doen: Niet actief opwarmen, niet wrijven, niet onder de warme douche 
zetten en niet in een warme ruimte brengen. Niet laten drinken. 
 

Fase 3: Bewusteloosheid 
Totale verlamming, wijde en lichtstijve pupillen, verlies van bewustzijn. 
Onregelmatige trage hartslag, de huid is blauw.  
 
Wat doet de redder: Verdere afkoeling tegengaan, slachtoffer zo mogelijk 
horizontaal houden, niet actief opwarmen. Ambulance hulp. 
 

Aanvaring: 
Ingeval van een aanvaring dient eerst het veiligstellen van de opvarenden plaats te 
vinden en in tweede instantie het veiligstellen van het materiaal. 
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Wanneer de aanvaring plaatsvindt met een ander vaartuig is het daarna van 
belang onmiddellijk/zo snel mogelijk  de contactgegevens uit te wisselen  en de 
naam van het vaartuig te noteren of vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld door 
‘jezelf te bellen’. De eigen telefoon is daardoor in gesprek en de noodzakelijke 
gegevens kunnen dan op de eigen voicemail worden achtergelaten. 
Wanneer weer aan de wal dient er een schaderapport te worden opgemaakt 
waarin plaats en tijd, afstand tot de  wal, vaarrichting, wat voor weer, tegenpartij, 
getuigen etc. worden opgenomen. De Vereniging zal daarna – indien van 
toepassing-  de verzekering inschakelen. Doe nooit toezeggingen van welke 
aard dan ook aan een tegenpartij, en erken zeker geen schuld ! 
 
Wanneer de boot nog drijft en kan varen na de aanvaring is het verstandig voordat 
er verder gevaren wordt de boot zo goed mogelijk te inspecteren om zodoende 
vast te stellen of het verantwoord is door te varen. Indien dat niet het geval lijkt te 
zijn, probeert u de boot op de kant te krijgen of, indien dat niet lukt, op een 
geschikte plaats vast te leggen met de landvasten en stelt zo veel mogelijk losse 
onderdelen, zoals roer, riemen, etc. veilig. 
 
Vervolgens laat u zich repatriëren en keert terug naar de loods. Daar organiseert u 
vervolgens met de aan- of afwezigen de repatriëring van het materiaal. 
 

Vaarverbod: 
Op de rivier kan er het gehele jaar door gevaren worden met uitzondering van de 
volgende condities: 
 

1. Bij mist of slecht zicht (de Hef of het einde van de “strekdam” is vanaf de 
sociëteit niet meer zichtbaar) 

2. Voor zonsopgang en na zonsondergang, zie 
http://www.knmi.nl/cms/content/35267/zonsopkomst_en_zonsondergang' 

3. Bij lucht temperaturen onder de 0 graden Celsius, 
4. Bij ijs op of in het water, 
5. Bij windkracht 5-6 of harder. Maatgevend daarbij is de windrichting, kracht 

van de bemanning, etc. e.e.a. ter beoordeling van de indeler, 
6. Bij mogelijk onweer. Zie http://www.buienradar.nl/ en vervolgens voor station 

Rotterdam. 
7. Op 4 mei, tijdens dodenherdenking. 
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Bijlage 1: Vaarregels 
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Bijlage 2: Oversteekkaarten 
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