Welkom op Roeivereniging Salland!
Informatie voor nieuwe leden

Oud-roeier/ster of beginnend roeier/ster: wij hopen dat je je snel vertrouwd zult voelen in onze
vereniging, deel zult nemen aan activiteiten, en zal genieten van ons prachtige roeiwater!
Wij willen in dit welkom-document een aantal dingen aangeven die al direct van belang zijn
om te weten.
Salland is opgericht in 1987. Met heel veel eigen werkzaamheden en daardoor weing kosten
zijn de loodsen en de kantine (met het hout van het Zwitsers wereldtentoonstellingspaviljoen!)
zelf opgebouwd. Reden waarom de contributie relatief laag is. Je kunt de historie inzien in de
fotoboeken die in de kantine liggen. Die zelfwerkzaamheid en de daarbij horende
verantwoordelijkheid voor al het materiaal koesteren we. Wij hopen dat je je daarin thuis voelt
en je bijdrage daarin ook wilt leveren. Bij Salland 'huur' je geen boot, je bent er mede
verantwoordelijk voor! Vrijwel alles draait bij ons om vrijwilligerswerk, er zijn geen betaalde
coaches of bootsmannen of -vrouwen.
Leren roeien
Roeien doe je niet zomaar, dat zul je bij de introductiecursus wellicht al ervaren hebben. Het
vraagt in het begin een intensieve begeleiding door onze instructeurs. De bedoeling is dat je
toewerkt naar een examen dat je bevoegdheid geeft in een bepaald type boot zelfstandig te
roeien. Er zijn meerdere niveaus waarin je achtereenvolgens examen kunt doen, ieder
examen geeft weer een bijpassende bevoegdheid. Details kun je in het Huishoudelijk
Reglement en in het Roeireglement op de site vinden. Ook voor ervaren roeiers is een
examen/proeve van bekwaamheid nodig, maar de voorbereidingstijd zal dan uiteraard veel
korter zijn. Overleg in dat geval met de roeicommissaris.
Veiligheid
Gelukkig varen we in veilig water. Maar toch: op het kanaal kunnen soms grote
binnenvaartschepen langs komen met een behoorlijke boeggolf, een zuiging en een grote
'dode hoek' van de schipper. Oppassen dus.
Met name in de kleine nummers (skiff en tweeën) is er een kans op omslaan, waarbij zeker bij
lage temperaturen adequaat gehandeld moet worden.
En er kunnen onderweg ook andere incidenten gebeuren.
Gelukkig zeldzaam, maar we moeten er wel op anticiperen. De instructeur zal je op de nodige
voorzorgmaatregelen wijzen, maar je vindt deze ook in het roeireglement op de website, wij
verzoeken je deze te lezen.
Materiaal
Het materiaal is kwetsbaar, de huid is dun, en de vereniging financieel gezond maar niet rijk.
Dat vraagt een voorzichtige omgang met het materiaal waar je tijdens de instructiefase in
wegwijs gemaakt zult worden. Het betekent ook dat er niet altijd geroeid kan worden:
(dreigend) onweer, harde wind, vorst en mist zijn daar voorbeelden van. Uiteraard speelt
daarbij ook de veiligheid een rol.
Het is belangrijk een boot voor het gebruik af te schrijven. Het geeft ons inzicht in het gebruik
van de boten. Het afschrijfsysteem is digitaal en heet 'MyFleet'. Je krijgt een inlogcode en
afhankelijk van de behaalde diploma's bevoegdheid bepaalde types boten af te schrijven.
Kantine
De kantine commissie hanteert een lijst waarop gebruikte consumpties aangevinkt worden. Er
dient vooraf een bedrag gestort te worden. Je wordt tzt ook ingedeeld voor een kantinedienst.
Roeien maar!
Wij hopen dat je een goede instructiefase bij ons zult beleven, en dat je spoedig zelfstandig
op pad mag en kan. En we hopen zeer dat je je in een iets latere fase ook in zult zetten voor
andere activiteiten binnen onze vereniging.
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