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Verslag discussieavond Veiligheid
BWV De Eem
9 december 2019

Door de bocht.
Onder de oksels door.
Wat een afstand verslijt
hij: de roeier. Hij helpt
water zich te verplaatsen.
Ontwikkelt schrikdraden.
of zoekt hij een mond
die achter hem ligt?

Hans Faverey
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Programma en stellingen discussieavond veiligheid
Maandag 9 dec, 20:00 – 22:00 uur
Leiding: Rudi von Bartheld
Aantal deelnemers: 68

Het onderstaande programma is gevolgd.
Voor een goed begrip gaan de sheets vooraf waar de Hemusleden Lukas Koch (arts – ethicus)
en Ank Verrips (gespecialiseerd in duiken naar wrakken en duiken in koud water) gebruik van
hebben gemaakt.

1 vanaf 19:45 uur

Ontvangst met koffie en thee

2 20:00 uur

Inleiding: Petra vertelt over VCP
https://www.bwvdeeem.nl/vertrouwenscontactpersoon/
veiligheidscommissie en de samenwerking op veiligheidsgebied tussen
De Eem en Hemus.
Als inleiding op de avond:
Filmpje aanvaring: een vrachtschip dat een ongestuurde vijf overvaart.
https://www.youtube.com/watch?v=O6s8ZSliDf4&feature=youtu.be
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20:10 uur

Lucas Koch vertelt over de effecten van koud water.
Filmpje Cold Water Shock:
https://www.youtube.com/watch?v=fgASxPh-xqU
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20:25 uur

Ank Verrips vertelt over haar ervaringen bij de duiksport.
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20:40 uur

In groepen uiteen en de opdrachten bij de stelling uitvoeren.

6

21:05 uur

Vertegenwoordigers van de groepen brengen plenair verslag uit
(6 minuten per stelling)

7

21:55 uur

Wat is het vervolg van deze avond?

8

21:59 uur

Drankje
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Bij programmapunt 3: Lucas vertelde over de effecten van koud water voor het lichaam en maakte
gebruik van de volgende sheets:

Bij programma punt 4: Ank
Verrips vertelde over de sterk
afnemende motorische
mogelijkheden van het lichaam
in koud water. Daartoe liet ze
een van de deelnemers de
handen vijf minuten
onderdompelen in een bak
water met de huidige
temperatuur van De Eem.
Vervolgens moest hij een
telefoonhoesje openen. Dat
ging meer dan moeizaam en
zeer traag. Ze maakte tevens
gebruik van de nevenstaande
sheet.
En merkte tot slot op dat
mensen geen beroep op hun
eigen verantwoordelijkheid
kunnen doen, als ze geen
kennis en inzicht hebben van
de gevaren waarin ze zich
bewegen.
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Programmapunten 5 en 6
De deelnemers gingen uiteen in negen groepen en bediscussieerden ieder een stelling.
Daartoe gaven ze eerst een individuele mening en vervolgens moest elke groep tot een
gemeenschappelijk standpunt komen en dit standpunt op de flipover vermelden. Dit moest
uitmonden in een advies aan het bestuur. Een vertegenwoordiger van de groep bracht
daarna mondeling verslag uit aan de hele zaal.
Hieronder staan de stellingen.
Eerst is een foto van de flipover opgenomen.
Daarna is opgenomen hetgeen de vertegenwoordiger plenair heeft verteld.
De reacties van anderen zijn daar aan toegevoegd.
De antwoorden op de stelling hebben daardoor dus geen eenduidig karakter. Ze vertonen de
pluriformiteit van de meningen bij dit onderwerp.
Daarnaast kon elke deelnemer van een discussiegroep op een post-it-briefje een individuele
opmerking of aanbeveling kwijt. De tekst en van die briefjes staan hieronder weergegeven.
Stelling 1
Nederlandse roeiers nemen onverantwoorde risico’s in vergelijking met andere
watersporters en staan meer bloot aan risico’s dan andere watersporters.

Er worden niet onverantwoorde risico’s genomen, maar het gaat vooral om de kennis.
Aanbeveling: ieder moet een eigen reddingsplan hebben. Dit moet in de instructie
meegenomen worden. Wat is jouw persoonlijke reddingsplan? Dit geldt voor hele vereniging
en die persoonlijke plannen moeten helder zijn. Als voorbeeld kan gelden dat de negen
minuten waarna een drenkeling gaat verdrinken niet voor iedereen geldt. Eigenlijk is het de
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vraag, leg je een set gelijke regels voor ieder op of niet? Zo zou je ook afhankelijk van de
omstandigheden een zwemvest al dan niet verplicht kunnen stellen.
Stelling 2
Wij hebben geen idee wat ons te wachten staat als wij op de Eem in koud water
terechtkomen.

Inderdaad geen idee, zelfs niet wat ons te wachten staat als we in zomers water
terechtkomen. Voor skiffs vereist dit veelvuldige oefening. Dit sluit dus aan bij stelling 1: een
persoonlijke reddingsplan. Aanbevelingen. Frapper toujours (= Altijd erop blijven hameren.)
Dekentjes zou je voor kunnen schrijven, desnoods ze op de boot vastmaken. Of er liggen
stapels op de vereniging. En niet in je eentje varen, want zelden komt er iemand langs.
Bewustzijn van de gevaren is belangrijk. In dit verband zou er een nieuwjaarsduik
georganiseerd kunnen worden door het bestuur. Kleding is in dit verband ook belangrijk: zij
moet strak zijn, isolerend etc. Mocht er een nieuwe kleding in de verenging komen, dan
kunnen we niet alleen op het ontwerp letten, maar ook op kleur en isolerend vermogen in
verband met de veiligheid. Misschien zou er noodtelefoonpiket moeten komen. Er zou een
differentiatie per type boot of per ploeg moeten komen. Eigenlijk zouden we in de zomer
een experiment moet doen met de verschillende typen reddingsvesten, zwemvesten en
andere drijfmiddelen.
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Stelling 3 (Tripartite stelling)
De watertemperatuur is onder de 10°.
Er is golfslag of een harde wind.
Waarvoor kan een ervaren roeier of een ploeg maximaal kiezen?
A De roeier of ploeg
gaat wel roeien

Δ
C De roeier of ploeg gaat
roeien, maar niet verder
dan het traject tussen de
Praamgracht en de A1

B De roeier of ploeg gaat niet
roeien

Moeilijk om een antwoord hier te formuleren. Het maakt uit of het een ploeg of een
singleroeier betreft. De mate van windkracht maakt uit. Hoe ervaren is die ploeg, en de
stuur? Hetzelfde geldt voor de singleroeier. Standpunt: we hebben regels, we hebben een
stoplicht. Maar kent ieder die regels? En worden ze toegepast? Aanbeveling: geef die regels
meer bekendheid door dit soort avonden en instructie. Het totale pakket van weers- en
wateromstandigheden moet een rol spelen. De ergometer is een alternatief. Overigens is dit
traject al heel tricky. Wordt de watertemperatuur wel gemeten? Hemus heeft op haar
website de watertemperatuur staan. Het blijft altijd overigens de vraag bij welke waarden je
maatregelen moet nemen.
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Stelling 4
De (bestuurs- commissie-)leden van De Eem moeten een medelid aanspreken op onveilig
gedrag.

Controversieel in de groep. Gezamenlijk standpunt: eens, mits er een duidelijk stel regels is,
maar wel beperkt in aantal. Aanbeveling: stel die regels vast en communiceer ze en dan
mag iedereen elkaar daaraan houden.
Stelling 5
Een lid van De Eem moet zich houden aan veiligheidsregels van de vereniging. Hij mag die
regels niet negeren met een beroep op zijn eigen verantwoordelijkheid.

7

Verslag discussieavond over veiligheid d.d. 9 december 2019

Ja, maar dit was een minderheidsstandpunt van 1 tegen 3 in deze groep. Als voorbeeld
noemde de meerderheid het stoplicht en het reddingsvest. De vraag is of dit ijzeren wetten
zijn. Er volgde geen eensluidend standpunt. Voorbeeld van verschil tussen een gestuurde
vier en een ongestuurde twee, waarvoor een bepaalde omstandigheid verschillend kan
uitpakken. Dus differentiatie in regels. Er is een grijs gebied. Stuurman zou verplicht een
reddingsvest moeten dragen. Je kan beter levend en onderkoeld gevonden worden dan
dood door verdrinking. Aanbeveling. Het zou goed zijn de discussie te staken over effecten
van reddingsvesten en experimenten uit te voeren, en met die informatie kan het bestuur
dan besluiten nemen. Overigens is er al informatie over wat er medisch gebeurt met een
drenkeling. Soms gaan mensen te water doordat ze onwel worden (kramp bijv) Dan heb je
geen kans, blijkt uit waarnemingen van incidenten. In de buurt van water lopen we altijd
risico en dat heeft niet per se iets met roeien te maken maar met de mens en het water. Er is
de opmerking dat een zelfopblaasbaar reddingsvest niet aan te bevelen is.
Stelling 6
Het stoplicht staat op rood. Het is windstil, het zicht is helder en de temperatuur ligt boven
nul. Je mag gaan varen.

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt, mag je dan gaan varen? Nee, we nemen niet zelf
de verantwoordelijkheid, want we hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,
temeer daar je niet altijd de omstandigheden kan overzien waarom het stoplicht op rood
staat. De vraag komt uit de zaal, moet je je aan een rood stoplicht houden als het duidelijk is
dat de omstandigheden veilig zijn? Hier volgt discussie over. Regel 1 uit BPR zegt: goed
zeemanschap gaat voor alles.
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Stelling 7
Voor de jeugdleden gelden strengere veiligheidsregels dan voor de volwassen leden.

Allen in de groep hiermee eens. In de praktijk is dat al zo. Voorbeeld: coach die toezicht
moet houden. Wel de toevoeging dat onderscheid tussen wedstrijd- en overige jeugd zinvol
is en aparte regels voor de onderscheiden groepen kunnen gelden. Aanbeveling: coach moet
training krijgen over wat er moet gebeuren als een jeugdlid in de problemen komt.
Noodnummers meenemen. Het aantal piloten die verantwoord met coachboot om kunnen
gaan moet uitgebreid worden. Bepaalde regels, bijvoorbeeld over begeleiding door een
jeugdcoach worden wel degelijk nog steeds nageleefd. Coachboot biedt extra mogelijkheden
bij incidenten. Maar dit staat op gespannen voet met het bellen van 112, dus de vraag,
wanneer bel je 112? Dus een coach moet hierin opgeleid worden. Nooddekens in de
coachboot. Hoeveel skiffs kunnen er per coachboot meegenomen worden.
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Stelling 8
Voor wedstrijdroeiers gelden andere veiligheidsregels dan voor recreatieve roeiers.

Wedstrijden hebben hun eigen regels, dus de desbetreffende wedstrijdorganisatie is daar
verantwoordelijk voor. Maar voor het trainen geldt de vraag: wie is wanneer een
wedstrijdroeier? Gezamenlijk standpunt en advies: maak geen onderscheid tussen
wedstrijdroeier en overige roeiers. Als je onderscheid toch maakt, dan blijft het een
moeilijke vraag welke regels onderscheidend voor wedstrijd- en overige roeiers moeten zijn.
Zelfs binnen de categorie recreatieve roeiers valt onderscheid te maken. (Blijkbaar
divergeren de meningen over het onderscheid zeer) Belangrijk is dat je niet een ander in
gevaar mag brengen. Ben je je bewust van de gevaren als je gaat roeien. Een wedstrijdroeier
is iemand die minstens vier keer per week glad roeit. In dat perspectief ook de vraag of je
wel of niet een reddingsvest draagt. Er bestaat een link van Rijkswaterstaat met de
watertemperaturen in Nederland: https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/watertemperatuur/
(Die ziet er op dit moment van verslaggeving als hieronder uit)
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Stelling 9
De leden zijn in de winter verplicht iets van drijfvermogen te dragen, maar zijn vrij te
kiezen welk drijfvermogen dat is.

Te vaag deze stelling. Liever een heldere richtlijn over wat veilig drijfvermogen is.
Aanbeveling: voorlichting over wetsuits e.d. Voorlichting over de kwaliteit van
reddingsvesten. Je mag niet raar aangekeken worden als je niet gaat roeien. Dit zou
geaccepteerd moeten worden. Er moeten veiligheidstrainingen komen.
Algemeen: we zouden ook zichtbaarder moeten zijn: gele hesjes. Maar ook andere zaken:
stuurboordwal houden, met verlichting varen in donkere omstandigheden. We zouden bij
een nieuw ontwerp van verenigingskleding het aspect veiligheid mee moeten nemen.
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Hier nog het palet van opmerkingen op de gele post-it-briefjes, letterlijk geciteerd.

Advies: instructie geven hesjes voor boeg en
 Hectometer
aan meerdere mensen,
stuur. oranje voor BWV,
aanduiding van de
die ‘de snor’ kunnen
geel voor Hemus.
Eem bekend bij
besturen!! VOOR ALLE
hulpdiensten?
INSTRUCTEURS
 Nieuwjaarsduik
ZEKER

Er moet instructie
komen van de
reddingsboot.

Wie moet je bellen?
Telefoon in recover
wordt niet gehoord.
Er moet instructie
komen wat de doen bij
meldingen.

REDDINGSBOOT
BEDIENING LES
NOODKOFFER
MET DEKEN

KUN JE MET EEN
OPGEBLAZEN
ZWEVEST EEN
TRAPJE OP

REDDINGSVEST
PATROON
CONTROLE
OP DE VERENIGING

Niet gaan ijsgevaar?
Donder?
Verlichting

Wie bepaalt dat het
stoplicht op rood gaat

Als de wedstijdroeiers
een koudwatertraining
doen, mogen ze zonder
vest

Check op
rondslingerende
reddingsvesten die van
iedereen lijken te zijn,
door iedereen gebruikt
worden maar verouderd
zijn

12

