Exameneisen Sturen 2
STUREN 2

Sturen in gladde boten tot de Maas
De grijze hokjes moeten voldoende zijn, van de overige 2/3.

Voorkennis:
Boottype:
Vaargebied:
Plek examinator:

In bezit van diploma S1A en S1B.
2x+ en 4x+
tot de Maas
vlot / meefietsen

Naam:
Datum:

Geslaagd:
Paraaf Examinatoren:

Opmerking:

ja / nee

Bij 2 of meer examenkandidaten wordt òf het uitbrengen en te water
laten òf het uit het water nemen en naar binnen brengen van boot +
toebehoren geëxamineerd.

1

Vaarreglement en veiligheid:
a
Stuurboordwal varen
b
Omkijken alvorens uit te wijken, rond te maken of te stoppen .
c
Rondmaken tegen de wind in, halve bankjes oprijden en
veilig boord houden

2

Boot tillen / te water laten
a
Boot uitschrijven en bepalen wie waar in de boot zit.
b
Riemen naar buiten laten brengen en op de daarvoor bestemde
plaats op het vlot laten leggen.
c
Boot met de juiste commando's recht de loods uitbrengen .
Op de voorgeschreven manier, boven de hoofden of in de handen.
d
Boot draaien op het vlot op de voorgeschreven manier.
e
Boot ver weg zetten van het vlot.

3

Boot vaarklaar maken
a
Boot in midden (laten) vasthouden en ca. 10 cm van het
vlot afhouden.
b
Riemen (laten) plaatsen, walkant eerst.
c
Roeiplaatsen (laten) controleren (slidings, bouten voetenboord
en riggers).
d
Controleer als stuur of riemen en roer goed zitten.
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4

Instappen
a
b
c
d

Roeiers met juiste commando's laten instappen
(boot goed vasthouden bij instappen, ca 10 cm van het vlot.)
Commando: "Handen aan het vlot" (gevolg is: stuur stapt in).
Indien het stuurtouw niet vast zit in de boot, stuurtouw onder je benen
Op het water laten afstellen.

5

Wegvaren van vlot
a
Kijken of water vrij is om weg te varen.
b
(Laten) kijken of boot vrij ligt om weg te kunnen varen.
c
Commando: "overhellen naar …. (BB/SB); afzetten en
zijwaarts weg peddelen aan ….(BB/SB)".

6

Stuurtechniek
a
Commando's luid, duidelijk en gedecideerd geven.
b
Commando's correct geven.
c
Commando's op het juiste moment geven.

7

Bootbeheersing
a
Rechte koers varen.
b
Manoeuvres: langs stuurboordwal vanuit de arm,
op de voorgeschreven wijze kanaal in richting brug.
c
Noodstop ("stoppen")
d
Strijken 1 boord of beide boorden

8

Aanleggen - halend
a
Tegen de wind in
b
Is het water vrij om vanuit het midden van het kanaal aan te
komen varen.
c
Hoek 30 graden, boeg richten op plaats waar je wilt uitstappen
(niet punt van het vlot).
d
M.b.v. roer en commando's boot binnen armlengte van het
vlot brengen.
e
Boeg mag niet botsen tegen het vlot.
f
Stuur pakt het vlot zonder dat de riggers over het vlot schuren
(nieuwe poging is toegestaan maar niet bij rammen van het vlot).

9

Uitstappen
a
b
c
d
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Commando: "Handen aan het vlot" (gevolg is: stuur stapt uit).
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Riemen (laten) verwijderen.
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10 Boot opruimen
a
Controleren of er schragen vrij zijn.
b
Op voorgeschreven manier uit het water tillen aan de spanten.
d
Boot op schragen leggen, laten schoonspuiten en afdrogen.
e
Riemen op de daarvoor bestemde plaats in de
loods op (laten) bergen.
f
Boot met de juiste commando's op z'n plaats leggen.
g
In afschrijfboek noteren wanneer de boot is terug gekomen.
Alles gladjes verlopen ?
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