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Toerreglement van Roeivereniging Voorne-Putten (RVVP).

Inleiding
Het bestaan van dit toerreglement heeft twee redenen:
A. Recreatie op water is geweldig, zolang we met respect met het water omgaan. Water
kan gevaarlijk en dodelijk zijn als men niet met voldoende kennis, kunde en maatregelen
het water op gaat.
B. Mocht er onverhoopt iets ernstigs gebeuren, zal de overheid het bestuur vragen en
beoordelen, welke maatregelen met betrekking tot veiligheid door het bestuur zijn
voorgeschreven en gehandhaafd. Dit is, omdat dit in onze wetgeving nu eenmaal zo
geregeld is.
Vandaar dat het volgende reglement van kracht is.
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Er zijn verschillende soorten van toertochten;
a. Die we vanuit onze vereniging organiseren in ons eigen roeigebied.
b. Tochten die door zusterverenigingen worden georganiseerd en waarvoor ieder lid van
De RVVP zich via de toercommissie kan inschrijven. Dit soort tochten worden meestal op
zaterdagen en zondagen georganiseerd.
c. Het midweek roeien. Dat zijn tochten die we meestal zelf organiseren op een doordeweekse dag, waarbij we vanuit de locatie van een andere roeivereniging vertrekken,
waarbij meestal boten van die vereniging worden gehuurd.
d. Tochten die we zelf organiseren en waarbij we zelf onze boten meenemen.
1. Deelname aan een toertocht
Leden van de vereniging, die willen deelnemen aan een toertocht, die buiten ons eigen
roeigebied wordt georganiseerd, geven zich op bij de toercommissie.
De toercommissie geeft vervolgens aan de roeicommissaris door:
a. Namen van alle deelnemers,
b. Per boot de naam van de captain,
c.
Van welke boot/boten men gebruik wil maken,
d. Of gebruik gemaakt gaat worden van de botenwagen en wie de chauffeur is.
2. Eisen m.b.t. deelnemers.
a. Meer dan de helft van de bemanning moet bestaan uit ervaren toerroeiers.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat in een wherry twee ervaren roeiers zitten, in een C2x+
twee ervaren roeiers, in een C3x+ drie ervaren roeiers en in een C4x+, drie ervaren
roeiers. Onder ervaren toerroeier wordt verstaan een roeier, die één of liefst meerdere
toertochten buiten het eigen roeigebied heeft geroeid.
b. Deelnemers, die aan een toertocht buiten het eigen roeigebied deelnemen, moeten
minimaal zijn afgeroeid in de C2x+
c. Deelnemers dienen over een goede lichamelijke conditie te beschikken. Mocht iemand
een (tijdelijke) beperking hebben, dan dient zij/hij dit te melden aan de toercommissie,
die (in overleg met de roeicommissaris) hier een besluit over neemt.
d. Als de roeicommissaris van mening is, dat een of meer van de aangemelde roeiers niet
beschikt over voldoende techniek en/of ervaring, dan kan de roeicommissaris toestemming voor deelname aan de tocht weigeren.
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e. Mocht een deelnemer (op het laatste moment) uitvallen, dient “adequate” vervanging
gezocht en gevonden te worden. (De uitvaller of iemand die helpt zoeken). De toercommissie keurt de vervanging goed en geeft de wijziging door aan de roeicommissaris. Als
er geen “adequate” vervanging gevonden wordt, kan de roeicommissaris deelname van
de specifieke boot aan de tocht afgelasten.
3. Planning voor gebruik boten.
Aan het begin van het roeiseizoen, doch uiterlijk vóór 1 maart van elk jaar, verstrekken de
toercommissie, marathoncommissie, Coppelstock-organisatie en eventueel anderen, die van
boten gebruik willen maken, aan de roeicommissaris een overzicht van de te plannen (toer)
tochten.
a. De roeicommissaris beoordeelt deze planning in combinatie met ingediende planningen
van andere groepen roeiers.
b. Mochten meerdere activiteiten op hetzelfde tijdstip staan gepland, dan zal het bestuur
beoordelen aan wie de boten worden toegekend.
c. Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de toertocht dient de toercommissie een verzoek in
om een of meerdere boten te mogen gebruiken.
d. Voor vertrek dient de toercommissie te zorgen dat de boten in het Roeilogboek zijn
vermeld.
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5. Financiën
a. De organiserende commissie int het inschrijfgeld en draagt zorg voor tijdige betaling.
b. De kosten van het vervoer per auto worden in principe hoofdelijk omgeslagen.
6. Afgelasten.
a. Als in de dagen voorafgaand aan de geplande eigen toertocht de weersver-wachting
daartoe aanleiding geeft, kan de roeicommissaris bepalen dat deelname aan een toertocht wordt afgelast.
b. Bij slecht weer op de dag van de toertocht bepaalt de roeicommissaris in overleg met de
toercommissie of de toertocht door kan gaan.
c. Als het weer tijdens de toertocht omslaat, is het de verantwoordelijkheid van de captain
om de toertocht af te blazen en in overleg met de toertochtorganisator de meest veilige
route naar het start-/finishpunt te volgen
d. In alle gevallen staat de veiligheid van de deelnemers voorop, direct gevolgd door de
veiligheid voor het materiaal.
6. Bij het varen op groot water of bij harde wind dient de gehele bemanning zich te houden
aan de richtlijnen c.q. voorschriften van de organiserende vereniging ten aanzien van het
dragen van een zwemvest of een reddingsvest.
7. In het uiterste geval besluit het bestuur of deelname aan een toertocht door kan
gaan.

4. Gebruik botenwagen.
a. De toercommissie, marathoncommissie, Coppelstock-organisatie en eventueel anderen,
die van boten gebruik willen maken informeren de roeicommissaris of gebruik gemaakt
zal worden van de botenwagen.
b. De toercommissie meldt een week voor vertrek bij de roeicommissaris wie de chauffeur
is, die met de botenwagen zal gaan rijden en wie de vervangend chauffeur is.
c. De chauffeur, die met de botenwagen gaat rijden, moet hebben aangetoond dat hij over
voldoende rijvaardigheid beschikt om met de botenwagen de weg op te gaan. Alleen leden die de rijvaardigheidstest met goed gevolg hebben afgelegd, mogen gebruik maken
van de botenwagen.
d. Als de aangemelde chauffeur op de dag van vertrek verhinderd is, dient de organiserende commissie telefonisch aan de roeicommissaris de naam van de vervangende
chauffeur door te geven.
e. Na afloop van de toertocht zorgt de toercommissie dat de sleutel en het kentekenbewijs
bij de roeicommissaris worden afgeleverd.
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