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MEMO 
 

Aan Bestuur RV Breda 

Van Instructiecommissie (Wilfried Vermeulen & Wim Möhlmann) 

Kopie Joost Doense 

Datum 05-08-2016 

Betreft Opzet exameneisen d.d. 25-07-2016 

 

1. Overzicht Disciplines met doorstroommogelijkheden 
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2. Exameneisen versie d.d. 25-07-2016 

2.1 Algemene eisen 

 

2.2 S1-examen 

 

Algemene eisen, geldend voor alle examens

Kennis van de vaarregels en deze kunnen toepassen

Kennis van het materiaal en materiaal kunnen benoemen

Te allen tijde zorgvuldig met het materiaal kunnen omgaan

Gebruikersonderhoud kunnen plegen en de schademeldingsprocedure kunnen uitvoeren 

Kunnen afstellen van de roeiplaats (voetenbord, evt. dolhoogte, evt. slidings verstellen)

Bij het sturen:

Adequaat en veilig kunnen sturen

Leiding kunnen geven aan de ploeg

Aan kunnen leggen en zonder het vlot te raken 

Bij het roeien:

Juiste lichaamshouding(en) kunnen toepassen

Juiste bewegingsvolgordes kunnen toepassen

Noodstop kunnen maken

Kunnen strijken en kunnen rondmaken

nb: hoe "hoger" het examen, des te kritischer zal de technische vaardigheid van de kandidaat beoordeeld worden

Examen S1

Boottype Roeigedeelte: C1x

Stuurgedeelte: op de stuurplaats van de C4x+

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

Elementaire oefeningen beheersen

Afwisselend met geklipt (horizontaal) blad en ongeklipt (verticaal) blad kunnen roeien

Kunnen strijken

Wijze van examinering Het examen wordt vanaf de kant afgenomen

Na het behalen van het examen op S1-niveau gelden de volgende regels:

Roeibevoegdheid Alle B-boten (scull), alle C-boten (scull), alle overnaadse boten (scull)

Stuurbevoegdheid Alle gestuurde B-boten, alle gestuurde C-boten, alle gestuurde overnaadse boten,

ongestuurde C-boten (scull)

Oefenbevoegdheid Alle B-boten (boord), alle C-boten (boord), alle overnaadse boten (boord),

1x, 2x en 4x+, die zijn aangemerkt als oefenmateriaal voor S1 in het BRS
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2.3 S2-examen 

 

2.4 S4-examen 

 

Examen S2

Boottype Roeigedeelte: 2x op boeg

Stuurgedeelte: idem

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

zie S1-eisen

Leiding kunnen geven aan de "ploeg"

Koersvast zijn

Bootbeheersing hebben: ontspannen in de boot zitten; de boot onder controle hebben

De roeibeweging en -haal correct en beheersd kunnen uitvoeren

Ritmisch kunnen roeien

Kunnen varieren in tempo en/of kracht

Kunnen strijken met oprijden

Kunnen rondmaken met oprijden

Zelfstandig (d.w.z. zonder assistentie van de slag) kunnen aanleggen

Aanleggen op een aangewezen deel van het vlot

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na het behalen van het examen op S2-niveau gelden de volgende regels:

Roeibevoegdheid Alle B- en C-boten (scull), alle overnaadse boten (scull), 2x, 4x+ en 8x+

Stuurbevoegdheid Alle B-boten, alle C-boten, alle overnaadse boten, 2×(zowel slag- als boegplaats) en

Alle gladde gestuurde boten m.u.v. 8+/8x+

Gestuurde C-boten (scull)

Oefenbevoegdheid 1x en 4x- die zijn aangemerkt als oefenmateriaal voor S2 in het BRS

In de 4x- dient er minimaal een roeier met S4-bevoegdheid mee te roeien

Examen S4

Boottype Roeigedeelte: 4x op "stuurplaats"

Stuurgedeelte: idem

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

Zie S2-eisen

Technisch correct kunnen roeien

Leiding kunnen geven aan de ploeg

Foutloos kunnen sturen

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na het behalen van het examen op S4-niveau gelden de volgende regels:

Roeibevoegdheid Alle (scull-) boten

Stuurbevoegdheid Alle (scull-) boten

Oefenbevoegdheid 1x, die als oefenmateriaal voor S4 is aangemerkt in het BRS
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2.5 S3-examen 

 

2.6 B1-examen 

 

2.7 B2-examen 

 

Examen S3

Boottype Roeigedeelte: 1x

Stuurgedeelte: idem

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

Zie S2-eisen

Strijkend kunnen aanleggen

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na het behalen van het examen op S3-niveau gelden de volgende regels:

Roeibevoegdheid 1x

Stuurbevoegdheid nvt

Oefenbevoegdheid nvt

Examen B1

Boottype Roeigedeelte: B- of C-boot (boordgeriggerd)

Stuurgedeelte: nvt

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

De kandidaat is minimaal S1-bevoegd

Zie S2-eisen

Elementaire oefeningen beheersen

Afwisselend met geklipt (horizontaal) blad en ongeklipt (verticaal) blad kunnen roeien

kunnen strijken

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na het behalen van het examen op B1-niveau gelden de volgende regels:

Roeibevoegdheid Alle B-boten (boord), alle C-boten (boord), alle overnaadse boten (boord)

Stuurbevoegdheid Alle gestuurde B-boten, alle gestuurde C-boten, alle gestuurde overnaadse boten,

Ten overvloede: B1 geeft GEEN oefenbevoegdheid voor 4- of 2-

Oefenbevoegdheid Glad gestuurd bordmateriaal 

Examen B2

Boottype Roeigedeelte: 2+ of 4+

Stuurgedeelte: nvt

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

Zie B1-eisen

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na behalen van het B2-examen gelden de volgende bevoegdheden:

Roeibevoegdheid Alle gestuurde (boord-) boten

Stuurbevoegdheid Alle gestuurde boord B-, C-boten en allle gestuurde overnaadse boten, 2+, 4+

Oefenbevoegdheid Ongestuurd glad boordmateriaal dat in het BRS is aangemerkt voor B2 en waarbij

er minimaal een roeier met B3-bevoegdheid meeroeit
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2.8 B3-examen 

 

3. Overzicht Instructiemateriaal 

 

Examen B3

Boottype Roeigedeelte: 2- of 4-. Dit mag evt. Op de "stuurplaats" zijn

Stuurgedeelte: 2- of 4- op de "stuurplaats"

Exameneisen Algemene exameneisen, geldend voor alle examens

Zie B2-eisen

Technisch correct kunnen roeien

Leiding kunnen geven aan de ploeg

Foutloos kunnen sturen

Wijze van examinering Het examen wordt vanuit een motorbootje afgenomen

Na behalen van het B3-examen gelden de volgende bevoegdheden:

Roeibevoegdheid Al het boordmateriaal

Stuurbevoegdheid Al het boordmateriaal muv  8+

Oefenbevoegdheid nvt


