
2.6 Botengebruik en roeiniveau

Klasse 1 boten

 Wherry’s en C-boten (behalve C1)
 Om in deze boten te mogen roeien moet men in bezit zijn van roeiniveau 1.
 De stuur is in bezit stuurniveau 1.
 In dit type boot kan onder begeleiding van een instructeur geroeid worden ter 

voorbereiding op roeiniveau 1. De instructeur bepaalt de indeling van de boot.
 Een C4* mag het water op met een stuur die nog niet bevoegd is. Voorwaarde is 

dat de boeg in bezit is van minimaal roeiniveau skiff2 en de slag in bezit van 
minimaal roeiniveau 1.  De slag fungeert als instructeur/coach en de boeg draagt 
de eindverantwoordelijkheid. Tijdens instructie bepaald de instructeur de indeling 
van de C4*-boot en hoeft niet voldaan te worden aan de eis dat de boeg in bezit 
moet zijn van minimaal roeiniveau skiff2.

Klasse 2 boten

 4x+
 Om in deze boten te mogen roeien moet men in bezit zijn van roeiniveau 2.
 De stuur is in bezit van stuurniveau 2.
 Al er geen stuurman is maar de boeg stuurt, moet de boeg permissie Skiff 2 

hebben.
 In de boot mogen 1 of 2 leden met roeiniveau 1 mee roeien op de plaatsen 2 en / 

of 3. Om in een gladde 4 te mogen roeien moeten de roeiers over een goede 
techniek beschikken en over voldoende roeiervaring (zg booturen). Roeiers met 
roeiniveau 1 hebben dikwijls nog onvoldoende techniek en ervaring. Dit 
veroorzaakt onbalans in de boot en compensatie met o.a. scheef zitten, met kans
op blessure(s). Om deze roeiers ervaring te laten opdoen mogen ze in een 
ervaren ploeg mee roeien.

 Betreft het een stuurman of een stuurvrouw in opleiding, dan moet de boeg in 
bezit zijn van roeiniveau skiff 2 en de slag roeiniveau 2 hebben. De slag fungeert 
als instructeur/coach van de stuur en de boeg is eindverantwoordelijk.

 In dit type boot kan onder begeleiding van een instructeur geroeid worden ter 
voorbereiding op roeiniveau 2. De instructeur bepaalt de indeling van de boot

 C1, skiff en 2x 
 Voor de C1 is roeiniveau C1 vereist. In geval van instructie is dit niet van 

toepassing.
 Voor skiff is roeiniveau skiff2 vereist; in een 2x moet minimaal één roeier 

roeiniveau skiff 2 hebben. In geval van instructie is het voor de skiff niet van 
toepassing. 

 Zie ook 2.7 voor temperatuur restrictie’s
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Klasse 3 boten (vereist roeiniveau 3)

4x+
 Om in deze boten te mogen roeien moet men in bezit zijn van roeiniveau 3 of skiff 3.
 De stuur is in bezit van stuurniveau 2.
 In de boot mag plaats 2 en/of 3 door een roeier met roeiniveau 2 bezet worden. 

Klasse 3 boten (vereist roeiniveau skiff3)

Skiff en 2x
 Voor de skiff en 2x is roeiniveau skiff3 vereist.
 In een skiff mag in geval van instructie door een erkende instructeur met permissie 

skiff2 geoefend worden.
 In een 2x mag één van de plaatsen in geval van instructie bezet worden door een 

roeier met roeiniveau 2. De instructeur met niveau skiff 3 moet hiervoor toestemming 
van de Commissaris Roeien hebben.

 Zie ook 2.7 voor temperatuur restrictie’s
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