
Examenformulier RIJ (IJsselbevoegdheid roeien/skiffen)               (apr.2021)

Naam kandidaat ……………………………………….
Mailadres   ………………………..  

Onderdelen van roeigedrag Beoordeling

Goed: G           Niet voldoende: O        Niet gepraktiseerd: N 1 2 3 4 5

1. Check voor vertrek (onder andere veiligheid en 
zichtbaarheid borgen)

2. Veilig omgaan met wind, stroom, golven

3. Bootbeheersing op de IJssel

4.  Redelijke mate van voortstuwing tonen (voldoende om   
zich in ongunstige omstandigheden in veiligheid te 
brengen)

5. Verantwoord stuur- en bakboordwal houden

6. Tenminste gedurende 1 km kribbenbijten en 1 km hard 
kunnen roeien

 

7. Juist/ veilig gedrag bij voorbijvarende/oplopende 
motorschepen

8. Tijdig stilliggen, parallel/haaks, juiste positie kiezen   

9a. Veilig uitvaren van de haven

9b. Veilig invaren van de haven

10a. Correct wegvaren 

10b. Correct aanleggen

Naam / handtekening beoordelaar: Verbeterpunten (evt. ook aan ommezijde)
1. 
…………………………………………

datum
../../..

2. 
…………………………………………

datum
../../..

3. 
…………………………………………

datum
../../..



4. ……………………………...
………....

datum
../../..

5. (Examinator) 
………………………………..

datum
../../..

.
Vervolg Verbeterpunten

1.

2. 

3.

4. 

5.

Toelichting. 
 Beoordelaars geven per onderdeel van het roeigedrag aan of de kandidaat op dat 

onderdeel “goed”, dat wil zeggen overtuigend (G), “niet voldoende” (O) presteert dan 
wel of betreffend onderdeel tijdens de outing niet gepraktiseerd is ( N ).

 Kandidaat dient in bezit te zijn van bevoegdheid Roeien 2. 
 Gedurende de outing heeft de roeier te maken gehad met ten minste scheepvaart en

enige mate van stroming, wind en/of golfslag, wil de beoordelaar kunnen aftekenen. 
 Bij onvoldoende steeds verbeter- / aandachtspunten aangeven. 
 Handtekeningen van 5 verschillende beoordelaars. De beoordelaar dient een ervaren

en bevoegd roeier te zijn in bezit van IJsselbevoegdheid roeien. De laatste 
handtekening dient afkomstig te zijn van een lid van de examencommissie of van 
een door die commissie aangewezen lid van Daventria. 

 De outing dient minimaal (stroomopwaarts) tot aan de Wilhelminabrug of 
(stroomafwaarts) tot de steenfabriek te gaan.

 Na 5 handtekeningen dit formulier inleveren bij de examencommissie, bij voorkeur 
per e-mail: examencie@daventria.com


