Roeiregels i.v.m. veiligheid op de Vecht
We delen de Vecht met velen: motorbootjes, partyschepen, sups en zwemmers. De Vecht is geen
roeibaan maar een prachtig water waar, méér dan ooit, verschillende soorten sporters en recreanten
gebruik van maken. Alle gebruikers brengen zo hun eigen risico’s met zich mee. We realiseren ons
dat de Vecht van iedereen is en passen ons gedrag aan op onoverzichtelijke, smalle stukken en bij
drukte, net als de wielrenners op het Zandpad.
Dit zijn de regels i.v.m. veiligheid:






Houd altijd stuurboordwal.
Zorg dat je zichtbaar bent door het dragen van felgekleurde, liefst fluorescerende,
bovenkleding tijdens het roeien.
Roep andere boten duidelijk aan als er gevaar voor aanvaring dreigt.
Reageer vriendelijk als je wordt aangeroepen. Ga niet schelden, zelfs niet als je geschrokken
bent.
Om aanvaringen te vermijden mag je op de smalle en onoverzichtelijke stukken van de Vecht
niet harder dan ‘light paddle’ varen. Dit geldt op de volgende stukken:
○
○
○
○






Maarssen: vanaf de Schippersgracht tot en met de woonboot na de Termeerbrug,
Breukelen: vanaf de brug tot voorbij de loswal,
Nieuwersluis: van de gevangenis tot en met de laatste woonboot na de brug,
Loenen; vanaf de bocht na de grote brug tot de molen.

Vaar je vóór 9.00 uur ‘s ochtends, houd dan extra rekening met sportieve zwemmers.
Bij extreme warmte ‘s avonds extra goed op te letten. Zwemmende kinderen maken de
doorvaart, zeker bij bruggen, gevaarlijk.
Voor skiffeurs geldt aanvullend op deze regels dat ze iedere 5 halen achterom moeten kijken
en/of gebruik moeten maken van een spiegel.
Skiffeurs/ongestuurde boten wordt geadviseerd om niet alleen het water op te gaan maar
met een coach of een andere boot samen op te varen en elkaar te waarschuwen bij andere
Vecht-gebruikers.

Het sportieve gedrag van jou als individuele roeier straalt af op de vereniging en daar kunnen we als
vereniging ook op worden aangesproken. Dringend beroep aan alle roeiers om zich aan deze regels
te houden om verdere incidenten te voorkomen en het veilige Vecht-gebruik voor iedereen te
bewaken.

