
EXAMENVRAGEN KANAALGESTUURD 

 

Voor het Kg examen gelden dezelfde eisen als voor Hg maar daarnaast wordt nog 

aanvullende kennis vereist welke je vindt onder  > bibliotheek > roeiopleidingen > - roeien op 

de IJssel, theorie voor Kanaal- en IJsselvaarbewijs. 

 

 

1. Hoe noemen we de weg van de grootste stroomsnelheid op een rivier? 

2. Wat verstaat men onder de “neer”? 

3. Als je tegen de stroom in roeit, moet je dan voor de kribbe naar de wal toesturen of juist er 

vanaf? 

4. Hoe hard vaart een C4x ongeveer en hoe snel denk je dat de IJssel stroomt? 

5. Hoe rond je stroomafwaarts en hoe rond je stroomopwaarts? 

6. Welke twee typen golven kom je op de IJssel tegen? Beschrijf het verschil tussen deze 

golven. 

7. Wat versta je onder boord presenteren? 

8. Waarom is het zo belangrijk om altijd manoeuvreer ruimte te houden bij het nemen van de 

golven? 

9. Beschrijf de 2 manieren waarop je de golven kunt nemen. 

10. Wat zijn kribbakens? Beschrijf kleur en vorm. Waar staan ze (stroomafwaarts 

beoordeeld), links of rechts? 

11. Waarom zal een vrachtschip, wanneer het tegen de stroom in vaart, graag de binnenbocht 

nemen? 

12. Wat betekent een blauw bord rechts van de stuurhut bij vrachtschepen? 

13. Is een vrachtschip verplicht om voor een roeiboot het blauwe bord uit te klappen? 

14. Hoe luidt de vuistregel met betrekking tot de dode hoek waarin de schipper van de 

beroepsvaart jou niet meer ziet? 

15. Waar staat de afkorting BPR voor? 

16. Wat wordt verstaan onder goed zeemanschap in het BPR? 

17. Wat is volgens het BPR een groot schip? 

18. Aan welke kant dien je als vuistregel te roeien? 

19. Wanneer je een ander schip tegen komt waar moet je dan altijd op letten wat betreft 

snelheid en koers? 

20. Pleziervaartuigen vormen voor roeiers op de IJssel soms een probleem. Waarom? 

21. Op de Marshaven en het Twentekanaal geldt als hoofdregel dat schepen aan SB-wal voor 

gaan. Geldt dit ook voor de IJssel? Zo nee, wat is hier dan de hoofdregel? 

22. Van het IJsselpaviljoen tot aan de ingang van het Twentekanaal hebben we voor Isala 

roeiboten een afwijking van het BPR afgesproken. Beschrijf wat deze afspraak inhoudt. 

23. Beschrijf de 4 vaarregels voor roeiboten die gelden voor tegengestelde koersen (op de 

Marshaven en het Twentekanaal). Denk aan de juiste volgorde van de regels. 

24. Beschrijf de vaarregels voor roeiboten bij tegengestelde koersen op de Gelderse IJssel. 

25. Welke geluidssignalen ken je? 

26. Noem redenen waarom je nooit de binnenbocht mag nemen bij het invaren van het 

Twentekanaal? 

27. Op het Twentekanaal vaar je altijd aan welke wal? 

28. Welke twee problemen kun je tegen komen op het kanaal tussen de spoorbrug en de 

Eefdese brug? 

29. Als je vanuit het Twentekanaal de IJssel opvaart wat mag je dan nooit doen? 

30. Beschrijf hoe je vanuit het Twentekanaal de IJssel opvaart. 

31. Beschrijf hoe je vanaf de IJssel, komende van het Twentekanaal, de Marshaven instuurt. 

32. Als je vanuit de Marshaven de IJssel opvaart en er staat een ZW wind (en die staat er bijna 

altijd) waar moet je dan goed aan denken en hoe los je dat probleem op? 

 


