DISPENSATIEVERKLARING VOOR ROEIEN IN EEN Lite 1, EEN SKIFF
EN/OF EEN 2- BIJ WATERTEMPERATUUR ONDER DE 10 GRADEN
CELSIUS
vs. 0.3
Ondergetekende verklaart het volgende:
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Hij/zij beschikt over de reglementair vereiste roeibevoegheid, zijnde RS3/S2 voor
roeien in een Lite 1, RS5 voor roeien in een skiff en RB4 voor roeien in een 2- en is
een ervaren roeier,
Hij/zij wil gaan roeien in een Lite 1, een skiff en/of een 2- (doorhalen wat niet van
toepassing is), in de wintermaanden van november (na de Suikerrace) tot 1 april;
Hij/zij is zich bewust van de risico’s van roeien in een Lite 1, een skiff en/of een 2- als
de watertemperatuur lager is dan 10 graden Celsius in verband met de “cold shock” en
onderkoeling na eventueel omslaan,
Hij/zij is zich bewust dat deze risico’s des te groter zijn indien hij/zij gaat varen buiten
het zicht vanuit het vlot en het meenemen van een mobiele telefoon en isolatiedeken in
een waterdichte, drijvende verpakking is dan ook aan te raden,
Hij/zij heeft de brochure “Onderkoeling” van de KNRM gelezen,
Hij/zij controleert voor het weg roeien van het vlot de boot wat betreft vaarveiligheid,
in het bijzonder wat betreft de overslagen en de hielstrings,
Hij/zij roeit bij voorkeur niet alleen en is in het geval de dispensatie het roeien in een
skiff of 2- betreft, een zeer ervaren roeier in dat type boot,
Gelet op voorgaande draagt hij/zij zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen
van onderkoeling na omslaan en verklaart dat hij/zij op geen enkele wijze de
Roosendaalse Roeivereniging of haar bestuur hiervoor aansprakelijk zal stellen,
Hij/zij houdt zich aan de overige reglementair gestelde algehele en beperkte
vaarverboden, en is zich bewust van een lagere gevoelstemperatuur bij een stevige
wind,
Hij/zij is er mee bekend dat deze dispensatieverklaring slechts gedurende één
winterperiode geldig is.

Naam roeier/roeister

Datum

……………………..

…………………

Handtekening
……………………..
Deze verklaring dient ingevuld en ondertekend te worden en kan daarna per post of
e-mail worden verzonden naar de secretaris van de RRV secretaris@roosendaalserv.nl .

