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1. Gebruik boten (1 punt) 
Voordat je een boot gaat gebruiken moet je deze in het digitale afschrijfsysteem reserveren. Hoeveel 

uur van tevoren mag je een boot reserveren? 

 
a. 12 uur van tevoren 

b. 24 uur van tevoren 

c. 48 uur van tevoren 
 

2. Gebruik boten (2 pnt) 
 
Stelling I 

Als je een wherry of een C-boot voor meerdere dagen wil gebruiken dan kun je die – na  toestemming 

van het bestuur – zelf reserveren.  
 

Stelling II 

Instructeurs hebben de bevoegdheid een boot eerder af te schrijven dan ‘gewone leden 

 
Welke stelling is juist? 

a. Alleen stelling I is juist 

b. Alleen stelling II is juist 
c. Beide stellingen zijn juist 

d. Beide stellingen zijn onjuist  
 

3. Veiligheidsregels (1 pnt)  
Je bent stuurman in een C4x+ en je wilt op open water stil gaan liggen. Het waait erg hard en er is 

geen beschutting aanwezig. 
Wat kan je als stuurman het beste doen? 

 

a. De boeg recht in de wind houden en de roeiers de boot met ‘klapjes’ op zijn plaats laten houden 
b. De achtersteven recht in de wind houden en de roeiers de boot met ‘klapjes’ op zijn plaats laten 

houden 

c. De roeiboot vanwege de hoge golven schuin in de wind houden en de roeiers de boot met ‘klapjes’ 

op zijn plaats laten houden 
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4. Veiligheidsregels (2 pnt, inzichtsvraag)  

 

Je vaart op de Vliet en wil een brug onderdoor. Er staat een sterke zijwind, pal 

haaks op het water. Er ligt gemotoriseerd vaarverkeer voor de brug te wachten 

en je ziet de hiernaast afgebeelde lichten. 
Wat kan je als stuurman het beste doen? 

 

a. Beschutting zoeken en wachten totdat het overige vaarverkeer vertrokken is 
b. Boeg recht in de wind houden en de roeiers de boot met ‘klapjes’ op zijn plaats laten houden in 

afwachting van de brugopening en achter de wachtende schepen door de brug varen. 

c. Het licht is groen, flink vaart maken en de brug onderdoor, je hebt als roeiboot immers voorrang 
op gemotoriseerd vaarverkeer 

 

5. Veiligheidsregels (1 pnt)  

Je vaart in een skiff op een smal gedeelte van een water. Je wilt een dubbel-twee inhalen. 

Wat doe je? 

 

Kies het meest juiste antwoord. 
a. Voordat je gaat inhalen vraag je of je mag/kan inhalen 

b. Vóór het inhalen geeft je met een duidelijk signaal aan dat je gaat inhalen 

c. Je blijft achter de dubbel-twee varen totdat het vaarwater weer breder wordt 
d. Je kijkt of er voldoende ruimte is en er niets aankomt. Is dat het geval dan ga je er langs 

 

6. BPR regels (1 pnt) 
 

Je roeit op de Vliet en achter je hoor je een schip een geluidsein geven, een reeks van zeer korte stoten. 

Wat betekent dit sein?  
 

a. Het schip gaat stuurboord wijken 

b. Het schip kan niet manoeuvreren 

c. Het schip ziet gevaar voor aanvaring 
 

 

7.  Betonning, borden, lichten (1 pnt) 

Wat betekent het hiernaast afgebeelde bord?  
 

a. Verboden te ankeren 

b. Verboden te meren 
c. Verboden stil te liggen 

 

 

8. Bouwwijze boten (1 pnt) 
Veel boten hebben afsluitbare kunststof luchtkasten. 

Wat is het hoofddoel van deze kasten? 
 

a. Deze kasten zorgen voor balans van de boot 

b. De kasten zorgen voor extra drijfvermogen van de boot 
c. De kasten zorgen voor drijfvermogen bij het omslaan van de boot 
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9. Uitbrengen van boten en riemen (1 pnt) 
 

Je hebt een C4x+ afgeschreven. Er zijn al vier van de vijf ploegleden present. Omdat je snel weg wilt 

leg je het schip alvast in het water. Dan belt de vijfde man dat hij helaas niet gaat komen. Wat doe je? 
 

Kies het meest volledige antwoord. 

a. Een invaller zoeken op de vereniging 

b. De C-4 naar binnen brengen en in een C-3 gaan varen 
c. Met 3 roeiers gaan varen 

d. Zowel a, als b is juist. 

e. Zowel a, b als c zijn juist. 
 

10. Sturen, aanleggen (2 pnt) 
Bekijk de onderstaande situatie. Je bent stuurman en wilt aan het vlot stuurboord aanleggen. Let op: Er 
staat een sterke tegenwind. 

 
Welke commando’s geef je hierbij? Kies de juiste volgorde. 

 
a. 1) Lichte haal, 2) Opgelet, laat ... lopen, 3) bakboordriemen hoog en overhellen stuurboord, 4) 

Houden stuurboord, … nu! 

b. 1) Opgelet, we gaan aan stuurboord aanleggen 2) laat … lopen 3) stuurboordriemen hoog en 
overhellen bakboord, 4) Houden bakboord, … nu! 

c. 1) Lichte haal, 2) Opgelet, laat ... lopen, 3) stuurboordriemen hoog en overhellen bakboord, 4) 

Houden bakboord, … nu! 
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Goede antwoorden voorbeeldvragen 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 A  

5 D 

6 C 

7 B 

8 C 

9 D 

10 B 
 


