
STOP MET 
BESCHEIDEN 
ZIJN
CIE VEILIGHEID 2021



INHOUD
• Zichtbaarheid en Veiligheid 
• Wat zegt Roeiland nr. 1?
• Hoe verbeteren? 
• Waar zien wij mogelijkheden 
• Discussie 



ZICHTBAARHEID BIJ HET ROEIEN 
• Terugkerend thema commissie Veiligheid –

• Roeier niet of slecht zichtbaar : 
• 's winters en in schemer 
• maar ook overdag
• Niet alleen eigen veiligheid ook die van de ander! 

• Roeiers vaak niet van bewust, vandaar dat de commissie daar wat aan wil doen.
Dus discussie (met besturen en roeiers) 



WIE ZIET U EERDER? 



WAT IS VEILIGHEID?
Dikke van Dalen zegt: 
• Beschermd 
• Beschut
• Buiten Gevaar 
• Geborgen 
• Gered 
• Gerust 

• Gevaarloos 
• In veiligheid 
• Met weinig risico 
• Ongedeerd 
• Ongevaarlijk 

Uitgangspunt: roeiers veilig op het water (drukte/aanvaringen) 
Veiliger door: roeier wordt eerder opgemerkt 
De KNRB vindt goede zichtbaarheid van groot belang en eigenlijk essentieel. 

Provincie Zuid Holland Roeiconvenant 
https://waterrecreatienederland.nl/content/uploads/2019/01/Roei_convenant_2019.pdf



EN HOEVEEL BOTEN ZIET U HIER? 

Zichtbaarheid is belangrijk en essentieel    



EN… HOEVEEL BOTEN ZIET U HIER? 



WAT ZEGT ROEILAND nr. 1? 

• Britse roeibond Advies: “Wear clothing that makes you conspicuous. Wear 
High Visibility (Hi-Vis) kit above the waist particularly if you are in a single or 
sculling or rowing at bow”.

• Veiligheid roeiers kan met beperkte inspanningen van roeiverenigingen aanzienlijk 
worden vergroot. 

• Compliment - veel verenigingen hebben al stappen gezet!
• Convenant Zuid Holland is daar ook een voorbeeld van 



Wat zegt roeiconvenant Zuid Holland?                          
(ondertekend door KNRB en 11 verenigingen)

Roeiverenigingen: 
• spannen zich in om hun leden veilig te laten varen; 
• adviseren hun leden dringend om zich goed zichtbaar te maken tijdens het roeien 

door het dragen van veiligheidshesjes of andere felgekleurde, opvallende, 
kledingstukken; 

• ontwikkelen en onderhouden een veiligheidsbeleid met onder andere aandacht voor 
actieve voorlichting aan de leden en aandacht voor het onderwerp veiligheid 
tijdens de roeiopleiding; 

• registreren en melden (ernstige) veiligheidsincidenten
• verspreiden voorlichtingsmateriaal over het veilig varen onder hun leden; 
• wisselen onderling kennis uit over het veilig varen bij voorkeur door structureel 

overkoepelend overleg; 
• houden blijvend aandacht voor de inhoud van het convenant binnen de vereniging 

ook bij bestuurswisselingen. 



Standpunt Cie Veiligheid:
1. Skiff-roeiers, slag- en boegroeiers en stuurlieden dragen eigen, goed zichtbare 
kleding, wanneer de clubkleding boven de taille niet merendeels bestaat uit wit of op het 
water goed zichtbare kleuren.
Suggestie: De vereniging kan speciale veilige kleding opnemen in haar kledingassortiment.

2. Wanneer de eigen kleding van de roeier niet voldoet: een Hi-Vis veiligheidshesje 
over de kleding, ter beschikking door de roeivereniging. 

3. Bij roeien in het donker c.q. voor zonsopgang of na zonsondergang wordt het 
dragen van witte of Hi-Vis kleding (of Hi-Vis hesje) verplicht, naast de overige 
(wettelijke) veiligheidsvereisten (zie checklist Roeien in het donker).



Cie Veiligheid: Kleuren
wit, geel, rood, oranje, felblauw, fluorescerend groen en felroze op het 
water goed zichtbaar. 

Zwart, donkerblauw, grijs, bruin, beige en pasteltinten zeker niet, 
alleen als contrasterende combinatie of patroon met andere (felle) 
kleuren.

Europese norm voor kleding met hoge zichtbaarheid (High Visibilty – Hi-Vis). 
Die geldt voor werkkleding en heeft een fluorescerende kleur. Voor sport geldt 
geen norm.

British Rowing: Hi-Vis kleding boven de taille voor een single-roeier en voor de 
boegroeier. Voor het donker adviseert deze bond witte kleding.



Zichtbaarheid verbeteren
samen met Verenigingen  En 

hoe 
dan? 

• Officiële clubkleding is vaak niet ontworpen 
vanuit het belang van zichtbaarheid, maar voor 
herkenbaarheid.

• Bij wedstrijden: herkenbaarheid

• Buiten wedstrijden zichtbaarheid!
zie voorbeeld Aross en Compagnie



EN EVEN TERUG NAAR DE HOEVEELHEID BOTEN? 

•

•
En duidelijk dat fluorescerende kleding al erg zou helpen  



Discussie: En hoe dan? 
• Is een landelijke richtlijn gewenst?
• of laten we het aan de verenigingen?
• of aan iedere roeier zelf?                           

(maar: veiligheid van anderen ook in het geding) 

• generiek (maar nooit bij wedstrijden) of 
alleen voor bepaalde uren / 
omstandigheden / wateren? 

1

2
3 • hoe kunnen we helpen

(kledingontwerp, best practices, overleg kleding
leveranciers)? 
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