
2.7 Wanneer mag er niet geroeid worden bij Scaldis?

Windkracht

Bij een windkracht van 6 Beaufort of harder mag er niet gevaren worden met alle typen boten.
Boven de 6 Beaufort is er een dusdanige golfslag dat de kans groot is dat er water over de 
boorden komt. Tevens is de kans op misslagen groter met onbalans als gevolg en daardoor 
omslaan. Ook is de kans groter aan lager wal te geraken en niet meer wegkomen bij een 
windkracht boven de 6 Beaufort.

Mist

Er mag niet geroeid worden wanneer het zo mistig is dat het zicht minder is dan 200 meter. 
Op onderstaande kaart wordt aangegeven wat je in elk geval nog goed moet kunnen zien 

Je ziet niet wat zich op het water bevindt en je wordt niet gezien waardoor grote kans op een 
aanvaring met als gevolg omslaan en/of schade aan de boot.

Onweer

Geen boten het water op bij onweer of onweersdreiging.
Onweer of dreiging van onweer: op het water ben je zeer kwetsbaar bij onweer. Bij dreiging lijkt het
mee te vallen maar als het onweer plotseling door komt zetten is de kans groot dat je niet op tijd 
een beschutte plaats kan vinden en daardoor jezelf in gevaar brengt (blikseminslag).

Licht / donker

Er mag niet in het donker geroeid worden, dat wil zeggen na zonsondergang en voor zonsopgang.
Wanneer men in schemering raakt of bij zeer bewolkt weer is het nodig dat de boeg en de stuur 
een wit shirt dragen, omdat dit opvallender is in schemer.
In het donker kan je niet zien of er voorwerpen in het water drijven die een gevaar vormen voor 
boot en bemanning. Ongestuurd varen is in dit geval nog gevaarlijker. Bovendien zijn boten 
wettelijk verplicht na zonsondergang en voor zonsopgang verlichting te voeren.
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Temperatuur

Geen houten materiaal het water op als de dagtemperatuur in Zeeland niet boven de 5 graden 
komt (www.rvscaldis.nl) of als vorst in de lucht is.
Na afspoelen is een boot nooit helemaal droog en kan de boot niet voldoende drogen. Hierdoor is 
de kans groter dat water in het hout trekt en bij vorst uitzet of dat het hout gaat rotten.

Vorst

Geen boten het water op als het vriest en/of als er ijs ligt.
Geen boten het water op als het vriest of er ijs ligt: de huid van de boot is erg kwetsbaar. Bij koude
kan kunststof ‘spontaan’ barsten en bij ijs kan een stuk ijs zo door de huid gaan.

Watertemperatuur

< 5˚ C: Geen skiff het water op als de watertemperatuur lager is dan 5˚C.
Uitgezonderd skiffeurs niveau 3 aan wie dispensatie is verleend
Als je omslaat raak je binnen een paar minuten onderkoeld, raak je buiten bewustzijn en 
verdrink je.

< 12 ˚C: Geen jeugd skiff en minder ervaren skiffeurs en dubbel 2 op het water.
Dus enkel voor gevorderden (niveau 2 en 3), senioren skiffeurs en dubbel 2. Skiffeurs met
niveau 2 mogen alleen roeien als er andere roeiers of coaches in de buurt zijn. 

Roei bij voorkeur niet op open water zoals het Goese Meer of voor de sluis. Als men daar omslaat 
is het moeilijk om aan de kant te komen. Mocht je door een of andere oorzaak toch zijn 
omgeslagen, probeer terug in te stappen of ga over de omgeslagen boot hangen wanneer de 
afstand tot de oever > 100 m is en er hulp in aantocht is. Als de kant niet te ver is probeer dan al 
watertrappelend met je voeten naar de kant te bewegen, dit in verband met de gevolgen van 
onderkoeling. Gebruik de boot als drijvend reddingsmiddel.

Realiseer je wel, jij bent belangrijker dan de boot, een riem of een bankje!

Verder natuurlijk de normale voorzichtigheidsregels, zoals bijvoorbeeld: ga niet roeien als je de 
helling afglibbert als gevolg van sneeuw en ijs. Teveel risico, zowel voor het materiaal als voor de 
roeier.
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