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Het roeien is een activiteit van de Wijkse Zeilvereniging Trident, en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de commissie roeien. 

 

Het bestuur van WZV Trident heeft een roeicommissie ingesteld om alle roei activiteiten te 
coördineren en waar nodig te organiseren. Al het materieel dat gebruikt wordt voor het roeien, 
inclusief de Skiffs, valt onder verantwoordelijkheid en beheer van de commissie roeien. Door WZV 
Trident zijn de Skiffs Europees verzekerd met wedstrijdclausule. 

 

Het roeien bij WZV Trident is geen bedrijfsmatige activiteit, maar draait volledig op vrijwilligers. Met 
dat gegeven in het achterhoofd organiseert WZV Trident het roeien naar beste weten en kunnen.   

WZV Trident is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn 
accommodatie en/of vaartuigen, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van 
haar dan wel van personen die in haar dienst zijn en/of personen die door haar zijn aangesteld ten 
behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien WZV Trident aansprakelijk is voor de 
schade, dan is deze beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekering van WZV Trident wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens 
de verzekeringsovereenkomst voor rekening van WZV Trident komende eigen risico.  

Deelname aan het roeien is volledig voor eigen risico en verantwoording. WZV Trident, haar 
bestuursleden, (hulp)instructeurs, begeleiders, overige vrijwilligers e.d. kunnen nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei persoonlijke of materiële schade, in wat voor vorm dan 
ook. 

De roeideelnemer dient verzekerd te zijn voor (letsel)schade aan anderen 
(wettelijke aansprakelijkheid). 

Iedere roeigroep heeft een baksmeester (coxswain). De baksmeester draagt zorg voor de 
communicatie met de roeicommissie. De baksmeester organiseert de desbetreffende roeiploeg 
en draagt zorg voor het juist en veilig gebruik van alle middelen die door WZV Trident ter 
beschikking worden gesteld in de haven en op het water. 
 
De bijdrage voor het roeien wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het roeijaar loopt van 1 
januari tot 31 december.  

Met het ondertekenen van het aanvraagformulier lidmaatschap roeien gaat de aanvrager akkoord 
met het roei reglement inclusief bijlages. 

Proef roeien is de eerste keren (maximaal 3 maanden) gratis. Proefroeiers kunnen geen Baksmeester 
zijn. 

Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar. Deelnemers dienen voldoende zwemvaardigheid te 
hebben. 



Er is geen beperking op het aantal roeitrainingen per week. Wel altijd melden aan de coördinator, en 
mits de sloep beschikbaar is. 

Een training is maximaal 1,5 uur. Als een team de sloep langer wil gebruiken, moet dit eerst 
besproken worden met de andere teams dat dagdeel. 

Jeugd roeien (< 18 jaar) is altijd onder begeleiding van een volwassen Baksmeester. Daarnaast mag 
de jeugd zelfstandig, maar alleen op de Afgedamde Maas, Dode Maas en Heusdens Kanaal roeien 
als minimaal 1 deelnemende roeier of stuurman voldoet aan de eisen van Baksmeester. 

WZV Trident zorgt voor regelmatige begeleiding en training van beginnende roeiers door ervaren 
sloeproeiers en of instructeurs.  

Indeling van de roei teams wordt bepaald door de roeicommissie in samenspraak met de 
baksmeesters. 

WZV Trident heeft geen verplichting vervangende Skiff ter beschikking te stellen als de Skiff 
tijdens onderhoud, wedstrijden/evenementen of door calamiteiten niet ter beschikking is/zijn. 

Dit reglement is een aanvulling op het Huishoudelijk reglement van WZV Trident. Naast dit reglement 
zijn ook de andere reglementen van WZV Trident van toepassing. De reglementen zijn te raadplegen 
op de website van WZV Trident. 

Dit reglement is aangevuld met: 
• Taakomschrijving Baksmeester 
• Algemene veiligheidsregels (onderdeel basis instructie roeien) 
• Aanvraagformulier lidmaatschap roeien 


