
 

Veiligheidsplan IJsselregatta 2017 1 

VEILIGHEIDSPLAN IJSSELREGATTA  
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017 

 
Voor de organiserende commissie heeft veiligheid de hoogste 

prioriteit. De IJsselregatta wordt geroeid op een stromende rivier 

waar de scheepvaart (zowel beroepsvaart als recreatievaart) tijdens de wedstrijd niet 

wordt stilgelegd. Dit betekent dat de roeiers niet alleen zijn maar het wedstrijdwater 

delen met anderen. Om de wedstrijd goed te laten verlopen is een wedstrijdreglement 

van kracht dat vanwege onze aanwezigheid op de IJssel is afgestemd op het Binnenvaart 

Politie reglement (BPR). In het wedstrijdboek zijn de van toepassing zijnde reglementen 

en voorschriften opgenomen. In dit veiligheidsplan geven we aan hoe we toezien op deze 

reglementen en voorschriften en welke maatregelen er genomen zijn in het geval er 

onverhoopt toch iets mis mocht gaan. 

 

Maar hoe goed wij het ook regelen, uiteindelijk bepalen de deelnemers wat er gebeurt. 

Iedere deelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid 

begint bij een goede voorbereiding die minimaal bestaat uit het bestuderen van het 

wedstrijdboek en het bijwonen van de verplichte stuurliedenvergadering door de 

verantwoordelijke stuurlieden. Het spreekt voor zich dat alle deelnemers terstond de 

aanwijzingen van verantwoordelijke personen (zie hierna) opvolgen. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Rijkswaterstaat: tijdens de wedstrijd vertegenwoordigd door de “mobiel 

verkeersleider”. De mobiel verkeersleider opereert vanaf de RWS 30. Haar 

belangrijkste taak is het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer. 

 

Hoofd van de Jury: Piet van der Horst (06-301 103 82) 

Zijn belangrijkste taak is het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers. 

Daarnaast draagt hij zorg voor een eerlijk verloop van de wedstrijd volgens de 

reglementen uit het wedstrijdboek. Dit doet hij in samenwerking met de wedstrijdleider 

en de kamprechters. 

 

Kamprechter(s): Herma van der Stoel (06-443 028 69) 

Tineke Bos (06-204 154 74) 

 
Hij/zij neemt de taak van de Hoofd van de Jury over als deze zijn taak niet kan vervullen. 

Daarnaast controleert hij/zij verantwoordelijk de tijdwaarneming. Eén kamprechter is 

verantwoordelijk voor het op volgorde leggen van de deelnemers voor de start in 

Zutphen. De ander verzorgt de voorstart. 

 

Wedstrijdleider: Harm Scheepstra (06-244 745 36) 

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd en coördineert de taken van 

de functionarissen. Hij draagt zorg voor het soepel verlopen van de wedstrijd. 

 

Veiligheidscoördinator:  Jan Jaap de Kroes (06 422 453 55) 

Hij bewaakt de uitvoering van het veiligheidsplan en fungeert als duidelijk aanspreekpunt 

voor alle externe partijen met betrekking tot veiligheid gerelateerde zaken. 

Behalve de directe veiligheid gerelateerde zaken is hij ook verantwoordelijk voor 

handhaving van de openbare orde. 
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Assistent veiligheidscoördinator:  Tjalling Koopmans (06-571 041 07) 

Hij is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de communicatie tussen de verschillende 

functionarissen, instanties en het scheepvaartverkeer. Waarschuwt tevens opvarend 

scheepvaartverkeer in Deventer per marifoon. 

 

Assistent kamprechters:   1 Rard Metz  (06- 5180 3908)  

2 Douwe Dijkstra (06- 4095 8045) 

     3 Karly Szekeres (06-1389 3705) 

4  

     5 Bas Boer (06- 2296 9491) 

 

De vijf assistent kamprechters zijn tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor het 

waarschuwen van de deelnemers voor (potentieel) gevaarlijke situaties in samenspel met 

de reddingbrigade. 

 

Reddingsbrigade Deventer: Inzetleider: Frans Eggink  (06 - 5027 0185) 

Draagt zorg voor medische hulp op en langs het water, het transport van eventuele 

slachtoffers naar de wal en begeleiding van de scheepvaart op gevaarlijke trajecten op de 

IJssel. De reddingsbrigade is in samenspraak met de assistent kamprechters 

verantwoordelijk voor het waarschuwen van de deelnemers voor (potentieel) gevaarlijke 

situaties. 

 

Procedures 

 

Op de wedstrijddag wordt om 11:30 uur een veiligheidsbriefing gehouden in het 

botenhuis van Isala. Tijdens deze briefing zijn alle in dit veiligheidsplan genoemde 

functionarissen aanwezig of vertegenwoordigd en wordt het verloop van de 

wedstrijd en de hieraan gerelateerde veiligheidszaken afgestemd. 

De wedstrijd wordt in ieder geval afgelast indien de omstandigheden daar aanleiding toe 

geven. De belangrijkste criteria daarvoor zijn: 

- Zicht minder dan 1000 meter 

- Wind met een kracht meer dan 5 Beaufort 

- (Dreigend) Onweer 

 

Voor toegang tot actuele weersverwachtingen kan de veiligheidscoördinator besluiten om 

telefonisch informatie in te winnen bij Meteoconsult: 0900-9725   

of 0317-399800. 

 

Bij annulering van het evenement moeten de volgende partijen daarover ingelicht 

worden: 

- Rijkswaterstaat, centrale meldpost IJsselmeer: 088-7973300 

 

En in geval van calamiteiten: 

- Spoedeisende zaken   : 112 

- Wel politie, geen spoed  : 0900-8844 

- Alarmnummer Rijkswaterstaat : 026-3640650 
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Evaluatie: 

Na afloop van het evenement wordt het verloop met de betrokken functionarissen 

geëvalueerd. De veiligheidscoördinator neemt hiertoe afzonderlijk contact op met de bij 

veiligheid betrokken instanties en personen. De resultaten van de evaluatie worden bij de 

organisatie van een volgende editie van de IJsselregatta betrokken. 

 

Scheepvaartverkeer 

 

Tijdens de verplichte stuurliedenvergadering, om 12:00 uur op de wedstrijddag, wijst de 

wedstrijdleider de stuurlieden (onder meer) op punt 9 van het wedstrijdreglement waarin 

is bepaald dat het overige scheepvaart verkeer niet mag worden gehinderd en in gevaar 

mag worden gebracht. Tijdens de wedstrijd zullen schepen van de reddingbrigade op 

(potentieel) gevaarlijke trajecten het scheepvaartverkeer begeleiden. Deze plekken zijn: 

1. De uitgang van de Marshaven (km-paal 930). 

2. De monding van het Twentekanaal tussen km-palen 931 

3. De grote bocht rond de “Bosterkloot/ ruine Nijenbeek” tussen km-palen 935 en 

936 

4. De bochten rond de “Veenoordkolk” en het “Pothoofd” tussen km-palen 942 en 

944. En de ingang van de Sluis bij km-paal 944. 

5. Scheepvaartverkeer Wellekade/voorhaven Deventer, in verband met Open 

monumentendag.  

 

 

Overzicht materialen in relatie tot de veiligheid 

 

Begeleiding op het water 

• Het coachbootje van Isala (Kapsijs) aligneert de wachtende boten voor de start. Het 

coachbootje van Daventria (Rustig Rollen) neemt voor de start positie in 

stroomopwaarts om de starters te kunnen waarschuwen voor scheepvaart vanuit de 

richting Arnhem. 

• Reddingsbrigade houdt met 4 boten toezicht op de IJssel: 

Boot 1: Bij de monding van het Twentekanaal (km 931), De bemanning van 

deze boot heeft contact met het scheepvaartverkeer (per marifoon) zowel op 

IJssel (af- en opvarend) als het Twentekanaal, en waarschuwt (met vlaggen 

en/of megafoon) in samenwerking met de daar op de kant geposteerde 

assistent kamprechter de deelnemende ploegen. Nadat alle wedstrijdploegen 

zijn gestart vaart boot 1 als “bezemboot” achter de wedstrijd aan.  

Boot 2: Nabij de “Bosterkloot” (Nijenbeek) (km 935), De bemanning van deze 

boot heeft contact met het scheepvaartverkeer (per marifoon), en waarschuwt 

(met vlaggen en/of megafoon) in samenwerking met de daar op de kant 

geposteerde assistent kamprechter de deelnemende ploegen. Bij “blauw bord” 

wordt het opvarend schip door de deelnemers bij voorkeur stuurboord op 

stuurboord gepasseerd. 

Boot 3: Nabij de “Het Pothoofd” (km 944), De bemanning van deze boot heeft 

contact met het scheepvaartverkeer (per marifoon), en waarschuwt (met 

vlaggen en/of megafoon) in samenwerking met de daar op de kant 

geposteerde assistent kamprechter de deelnemende ploegen. Bij “blauw bord” 

wordt het opvarend schip door de deelnemers bij voorkeur stuurboord op 

stuurboord gepasseerd. Ook heeft deze boot, per marifoon (kanaal 10) contact 

met schepen tussen Wellekade en Voorhaven in verband met ‘Open 

monumenten dag‘.  

Boot 4: Deze boot ligt bij de uitgang van de Marshaven (km 930) om ervoor te 

zorgen dat de boten die uit de haven komen stuurboordwal houden. Op deze 

boot is geen assistent kamprechter aanwezig. 
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Het waarschuwen van het opvarend scheepvaartverkeer wordt gedaan vanuit Deventer 

door de Assistent veiligheidscoördinator. 

 

Begeleiding door assistent kamprechters. 

• Assistent kamprechter 1 is aanwezig in de boot van de Reddingsbrigade en houdt 

nabij de monding van het Twentekanaal in de IJssel uitkomend scheepvaartverkeer in 

de gaten en geeft, in overleg met de reddingbrigade, de deelnemers van het 

evenement met een witte vlag aan of schepen de IJssel op willen varen. Alle 

deelnemers varen bij de monding van het Twentekanaal aan stuurboordwal. 

• Assistent kamprechters 2 en 3 zijn aanwezig in de boten van de reddingsbrigade. 

Deze boten liggen ter plaatse van onoverzichtelijke punten (stroomafwaarts van de 

“Bosterkloot/ Nijenbeek” en nabij het “Pothoofd”) waarschuwen, in overleg met de 

reddingbrigade op het water, de deelnemers voor (potentieel) gevaarlijke situaties 

zoals opkomende scheepvaart (al dan niet met “blauw bord”). Bij “blauw bord” wordt 

het opvarend schip door de deelnemers bij voorkeur stuurboord op stuurboord 

gepasseerd. 

• Assistent kamprechters 4 en 5 bevinden zich in een bootje stroomopwaarts aan de 

havenmond in Zutphen (km 930) en waarschuwt de starters over scheepvaartverkeer 

uit de richting Arnhem. 

• De assistent veiligheidscoördinator is aanwezig op het botenhuis van Daventria en 

regelt hiervandaan de onderlinge communicatie tussen de verschillende 

veiligheidsposten en heeft per marifoon contact met opvarend scheepvaartverkeer. 

• De schepen van de Open monumenten dag (Wellekade/Voorhaven Deventer) worden 

vanaf de Wellekade begeleid door Fransien Attema (06-50246723). Deze 

vaarbewegingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de IJsselregatta. 

Afspraak met Fransien Attema is dat de vaarbewegingen van de schepen die 

meedoen aan de Open monumenten dag tussen 14.00 en 15.00 uur worden 

geminimaliseerd dan wel stilgelegd.         

 

Communicatiemiddelen  

• Marifoon: is aanwezig op alle motorschepen (reddingbrigade en schip dienstdoend 

verkeersleider) die het evenement op de IJssel begeleiden. Ook de assistent 

veiligheidscoördinator heeft beschikking over een marifoon.  

De marifooninstallatie moet voorzien zijn van tenminste de kanalen 10 en 13 en moet 

uitluisteren op kanaal 10. 

• Portofoons worden in het startgebied en rond de potentieel gevaarlijke situaties 

gebruikt (beperkt bereik), door de volgende personen: 

1. Assistent Kamprechters op de boten van de Reddingsbrigade (op de IJssel 

op potentieel gevaarlijke punten) 

2. Assistent Kamprechter (stroomopwaarts van de Marshaven)  

3. Kamprechter (bij de voorstart) 

4. Kamprechter (bij de start) 

5. Aligneur (tussen de wachtende ploegen 

6. Veiligheidscoördinator IJsselregatta Daventria  

7. Op de IJssel stroomopwaarts aan de havenmond bij Isala). 

 

 

Minimaal 8 portofoons nodig. 

• Megafoons worden gebruikt voor het contact met de roeiers, door de volgende 

personen: 
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1. Aligneurs (2x waarvan 1 in het bootje tussen de wachtende ploegen, 1 bij 

de voorstart) 

2. Kamprechter (bij de start) 

3. Assistent kamprechters op de boten van de Reddingbrigade (3x) 

4. Assistent Kamprechter stroomopwaarts van Marshaven in coachboot 

Daventria (Rustig Rollen) 

5. Wedstrijdleider, stuurlieden vergadering. 

 

Minimaal 7 megafoons nodig (8 worden besteld). 

• Mobiele telefoons worden gebruikt voor het contact tussen assistent 

veiligheidscoördinator, (assistent) kamprechters en wedstrijdleider. Bovendien dienen 

alle stuurlieden een mobiele telefoon aan boord te hebben. De stuurlieden krijgen bij 

de stuurliedenvergadering een geplastificeerde kaart met 3 telefoonnummers, de 

nummers van Isala en Daventria en het nummer van de assistent 

veiligheidscoördinator. De KNRB, vertegenwoordigd door de kamprechters, verleent 

ontheffing voor het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in de boten 

(wordt normaal niet toegestaan tijdens wedstrijden). 

Opmerking: Voor het overzicht is ook het wedstrijdtraject op de IJssel afgebeeld, 

zodat de stuurlieden zich beter kunnen oriënteren en bij calamiteiten hun positie 

kunnen doorgeven. 

 

 

Overige 

• Op zowel Isala als Daventria zijn EHBO-ers aanwezig. De assistent 

veiligheidscoördinator heeft een lijst met namen en (mobiele) telefoonnummers van 

de EHBO-ers. 

• EHBO-kist: Op beide roeiverenigingen is een EHBO-kist aanwezig. Ook de 

begeleidende boten op de IJssel zijn voorzien van EHBO-uitrusting. 

Let op: deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden. 

• Op Daventria is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig.  

• De organiserende commissie IJsselregatta draagt herkenbare kleding (cap). 

• Situatieschetsen van de start (Marshaven en Twentekanaal), Nijenbeek en 

Wilheminabrug omgevingen. De plek van de toezichthouders hierin. 
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