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Examencommissie (Martin, Albert, Geraldine, Trudie, Christine) 
 
Zaterdag 30 november vanaf 08.30 uur Vaardigheidsproef Aeneas! 
 
Zoals jullie weten zijn we met de vereniging aan het overstappen naar het nieuwe roeiniveau- en 
examensysteem. Zaterdag 23 november hebben we 17 examens volgens de nieuwe opzet 
afgenomen. Er zijn 14 leden geslaagd en 3 leden komen nog een keer terug voor een herkansing. Wij 
vinden het een overweldigend resultaat. Het was goed om te merken dat iedereen er heel serieus 
mee bezig is geweest. Gefeliciteerd aan alle geslaagden! 
 
Deze goede stemming willen we er graag in houden.  
Vandaar dat we nu, weliswaar kortdag, bovengenoemde “examen” mogelijkheid willen aankondigen.  
Wij willen iedereen die mee wil doen vragen om 08.00 uur aanwezig te zijn, zodat we echt 08.30 uur 
kunnen starten. Je kunt je aanmelden bij Christine via mail  (chi.jansen@gmail.com) of app. Zorg zelf 
dat je boot is afgeschreven. Er komt geen inschrijflijst in het clubhuis te hangen.  
 
Voor meer informatie over de Vaardigheidsproef zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 
Veiligheidscommissie (Patrick Raemaekers) 
 
Inmiddels zitten we alweer een week of 6 in het winterseizoen. Dat betekent dat we ons allemaal 
naast de regulier geldende veiligheidsregels ook weer aan het winterreglement moeten houden. Voor 
het gemak staat het winterreglement in deze nieuwsbrief nogmaals vermeld. Het hele 
veiligheidsdocument (versie 15, 23 nov 2019) is terug te vinden op de website (nadat je bent 
ingelogd). 
 
Speciale vaarregels voor roeien tijdens de winterperiode 
De winterperiode start met ingang van de Nederlandse wintertijd en eindigt met ingang van de 
zomertijd, mits de watertemperatuur[1] dan boven de 10° C ligt. 
De toegevoegde vaarregels tijdens de winterperiode zijn als volgt: 

• Er mag niet op de grote plassen worden geroeid vanwege golven, de onberekenbare stroming 
en de afstand tot de kant. Met grote plassen wordt bedoeld de Noord-, Zuid- en Oolderplas. Dus 
in de winterperiode wordt alleen geroeid op de Maas, de Doevesbeemd, de Donkernack en in 
de Willem Alexanderhaven. 

• Roeiers die alléén op het water zijn, mogen niet voorbij het restaurant van Oolderhuuske. 
('alleen' betekent dat je buiten zicht- en gehoorsafstand met een andere roeier bent, dat wil 
zeggen meer dan 100 m uit elkaar). 
Dat betekent dus dat twee ploegen die binnen 100 meter van elkaar blijven wel verder mogen 
roeien dan Oolderhuuske. 

• Om met een skiff de Maas op te gaan is niveau 4 (gevorderd) vereist. 
• Stuurlieden dragen verplicht een reddingsvest en warme kleding. Het is beter een paar lagen 

dunne kleding te dragen, bijvoorbeeld een T-shirt en een trui, dan één dik kledingstuk. Roeiers 
wordt aangeraden thermokleding met een dun waterproof jack te dragen. Geen wol of katoen 
daar dit erg zwaar wordt in het water na omslaan. Roeiers mogen een reddingsvest dragen, dit 
is niet verplicht.  

• De Stuur neemt een veiligheidspakket mee. Het veiligheidspakket bestaat uit een zwemvest, 
werptouw en een géél hesje. 

[1] LINK: http://www.clerx.info/Aeneas/Page03.html 
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Bijlage  
 
Achtergrondinformatie Vaardigheidsproef 
De vaardigheidsproef wordt ingevoerd als examenmiddel om niveau D te verkrijgen. Dit komt in de 
plaats van het oude toestemmingsniveau. Het niveau D blijft na verkrijgen twee jaar geldig. Daarna 
moet je opnieuw meedoen met de vaardigheidsproef, als je tenminste in niveau D-boten wil roeien.  
 
Let wel even op de vereisten voor deelname aan niveau D:  
Je vaart in een 1x: vereist is SC 
Je vaart in een 2x: vereist is SB, niveau D geeft in dit geval alleen toegang tot meermansboten. 
Je vaart in een 2-: vereist is BC. 
 
De vaardigheidsproef houdt in dat je in een van bovenstaande nummers 16 km roeit in een zo snel 
mogelijke tijd. Voor officiële tijdwaarneming wordt gezorgd.  
 
Volgende week zaterdag is een eerste mogelijkheid om deze proef af te leggen. Voor wie dit te 
kortdag is of anderszins onmogelijk, komen er nog 2 andere momenten begin volgend jaar. We kijken 
even hoe de winter zich ontwikkelt en dan willen we eind februari/begin maart een volgende 
Vaardigheidsproef organiseren.  
Aangezien we nu nog in de transitiefase van het nieuwe examensysteem zitten, vervallen de 
toestemmingen voorlopig nog niet. Dat zal halverwege volgend jaar worden. Iedereen die nog de oude 
toestemming heeft, kan daar dus nog even mee doorroeien. Als je nu de vaardigheidsproef aflegt en 
haalt, hoef je in februari/maart niet opnieuw te komen. We laten het nieuwe niveau en de 
geldigheidsduur pas in 2020 collectief in gaan. 
 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de examencommissie.  


