
2/ Aanpassing autorisatie overzicht naar aanleiding van veranderd IJsselskiff autorisatiebeleid

     (Zie document website) .

Autorisatie   Vaarbewijs Gebied waar je mag roeien

1 S1 Hg plus Hs Op de haven

2 S2 Kg plus Ks Houthaven tot paal 933

3 S3 Dispensatie Bestuur Wedstrijdskiff

Nieuw    ↓

4 YS1 =

IJssel-
skiff 1

Kan worden aangevraagd indien in het 
bezit van Ks én IJsselgestuurd

IJssel van Houthaven tot Gorssel

5 YS1 =

IJssel-
skiff 2

2 jaar aantoonbare ervaring met YS1 
én aftekenstaat 10x naar Gat van 
Gorssel door medeskiffeur én 
aftekenstaat naar gat van Stam van 3 
verschillende ervaren YS-skiffeurs.

Gat van Gorssel tot Gat van Stam

NB Voor YS1 en YS gelden de volgende algemene veiligheidsvoorwaarden waaraan men zich dient 
te houden. 

1. Aanpassen aan de weersituatie. 
2. Altijd telefoon mee, met nummers Rijkswaterstaat en botenhuis.
3. Bij watertemperatuur van  < 15°   reddingsvest aan.
4. Dringend advies om altijd minstens met z’n tweeën te gaan 

NB. Alle skiff-autorisaties gelden ook voor de 1 – en 2 persoons coastals 

Nieuwe autorisaties meerpersoons ongestuurd. 

NB. De bovenstaande skiff-autorisaties zijn ook van toepassing op de volgende meerpersoons 
ongestuurde boten:  Roerdomp, Zilvermeeuw, Pinguïn, Zeemeeuw,  Zilvermeeuw en Zwaan 

NB  Met de boten die vermeld staan onder S3 mag alleen op het kanaal en het stukje IJssel tussen 
de haven en het kanaal worden gevaren. (Zie onder autorisaties) 

Toelichting:



- 1,2/ De Havenskiff  - en   kanaalskiff- en wedstrijdskiff  autorisaties zijn onveranderd.
        (Materiaal: S1, S2, S3 indien daarvoor geautoriseerd) 

- 3/    IJsselskiff 1 geeft de autorisatie om op de IJssel te skiffen tussen de Houthaven 
-          en het grindgat van Gorssel

 YS1 kan worden aangevraagd door wie in het bezit is van Kanaal-Skiff en IJssel-  
 gestuurd. 
  Hij /Zij ontvangt dan een lijst met de vereiste vaardigheden en een lijst met routes en   
  obstakels, en is dan bevoegd om in het aangegeven vaargebied te gaan skiffen. Heeft 
  hij /zij daar nog behoefte aan dan kan hij/zij één of meer keer met een ervaren 
  IJsselskiffeur de routes verkennen en de vaardigheden oefenen.
  (Materiaal: S1, S2)

- 4/     IJsselskiff 2 breidt het autorisatie gebied uit richting gat v Stam.
  Wie 2 jaar in het bezit is van IJsselskiff1 kan IJsselskiff2 aanvragen bij aantoonbare    
  IJsselervaring . (10x naar gat van Gorssel afgetekend door medeskiffeur .)
 Hij/zij dient daarna minstens 3x met verschillende ervaren IJsselskiffeurs de routes af te 
leggen en een aftekenstaat te laten aftekenen.  Het kan dus zijn dat een aftekenaar meer 
dan 1x wil roeien alvorens af te tekenen.  
  (Materiaal: S1,S2)


