WZV Trident taakomschrijving Baksmeester & schipper
De Baksmeester is verantwoordelijk voor alle zaken op de wal en de Schipper heeft het gezag en is
verantwoordelijk voor de veiligheid op het water.
De Baksmeester ziet er op toe dat er tijdens een roeisessie een gemachtigd schipper is. De Baksmeester
(m/v) kan die schippersfunctie zelf uitoefenen of overdragen.

Taken Baksmeester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatie; met de roeileden onderling, met de roeiploegen, met de roeicommissie, met de
onderhoudsploeg (schademeldingen) en met de roeiplanning (zie bootschema).
De Baksmeester zorgt ervoor dat alles opgeruimd wordt.
De Baksmeester en/of Schipper bepaalt of er veilig geroeid kan worden aan de hand van de regels
van onze vereniging. Zie veiligheidsblad.
Voor het schemer- en nachtvaren controleren van de navigatieverlichting.
In de Bakmeestersapp wordt altijd gemeld wanneer een groep niet of juist extra gaat roeien.
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 werf moet de Skiff worden voorzien van het dekzeil. De roeiriemen mogen
onder het dekzeil in de sloep worden opgeborgen.
De helling moet altijd leeg gemaakt worden. De trailer kan beneden naast de helling worden
geparkeerd.
Voor transport over de weg controleert de Baksmeester 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.

Taken Schipper
•
•
•
•

•
•

Veiligheid van de gehele bemanning en veilige deelname aan het waterverkeer
Roeien met alleen jeugdleden (onder 18) is alleen toegestaan op de afgedamde Maas, Heusdens
kanaal en Dode Maas
Bij een stuur onder de 14 jaar móét er een volwassen WSV roei instructeur/ schipper aanwezig zijn
aan boord of in een volgboot.
Op alle wateren behalve bovengenoemde (eigen vaarwater) is het varen met jeugdleden (onder 18
jaar) zonder reddingvest en begeleiding van een volwassen WSV-instructeur/roeier of begeleiding
boot VERBODEN!
De schipper dient minimaal 15 jaar en gemachtigd volgens de WZV Trident regels.
Tijdens wedstrijden gaat de Schipper naar het palaver.

Alle roeiers dienen bekend te zijn met:
• Regelement sloeproeien van WZV Trident
• Taakomschrijving baksmeester en schipper
• Roeiveiligheid
• Wedstrijdregels die bij deelnemende wedstrijd gelden

Let op! ieder roei-lid roeit op eigen risico

