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De Baksmeester is verantwoordelijk voor alle zaken op de wal en heeft het gezag op het water. 

Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van het team. 

 

Vereisten Baksmeester: 

• Wordt benoemd door de roeicommissie. 

• Heeft kennis van de essentiële regels op het water. 

• Is bekend met het gebruik van de lier voor het hellingen van de skiff. 

• Kan zelfstandig een roeisessie leiden. 
 

Taken Baksmeester: 

• Draagt zorg voor de veiligheid van de gehele bemanning en veilige deelname aan het waterverkeer.  

• Bepaalt of er veilig geroeid kan worden aan de hand van de regels van onze vereniging. Zie 
veiligheidsblad. 

• Zorgt ervoor dat het te water laten en uit het water halen correct wordt uitgevoerd. 

• Controleert de navigatieverlichting voor het schemer- en nachtvaren. 

• Zorgt dat alles opgeruimd wordt en schoongemaakt conform schema. 

• Zorgt voor de communicatie; met de roeileden onderling, met  de roeiploegen, met de 
roeicommissie en met de onderhoudsploeg (schademeldingen). 

• Controleert voor transport over de weg de trailer op techniek, banden spanning, verlichting en 
nummerplaat. De skiff moet tijdens de reis goed op de trailer bevestigd zijn met deugdelijk sjorring 
materiaal. 

• Woont het palaver bij tijdens wedstrijden. 
 

Afspraken: 

• De Skiff mag in het water blijven, als er met zekerheid nog een groep komt en dan: Roer en riemen 
in de Skiff, de Skiff moet zijn voorzien van 2 stootwillen en vastgemaakt met 2 landvasten en een 
spring 

• De Skiff moet uit het water als je de laatste gebruiker bent van de dag of bij storm (windkracht 6 of 
meer) of bij te verwachten storm. Ook bij serieuze regenval moet de Skiff op de wal. 

• Tijdens het stallen op de kant moet de Skiff worden voorzien van het dekzeil. De roeiriemen mogen 
onder het dekzeil in de sloep worden opgeborgen. In de winter, en zomers als ze nat zijn, worden 
de kussens in Bolzicht opgeslagen. 

• De helling moet altijd leeg gemaakt worden.  De trailer kan beneden naast de helling worden 
geparkeerd.  

  

Alle roeiers dienen bekend te zijn met: 

• Reglement roeien van WZV Trident 

• Taakomschrijving Baksmeester  

• Algemene veiligheidsregels (onderdeel basis instructie roeien) 
 

Let op! iedereen roeit op eigen risico 


