Roeivereniging ’t Diep – Digitaal boot afschrijven
Inleiding
Zolang het protocol Veilig Roeien van kracht is, kunnen boten alleen digitaal gereserveerd /
afgeschreven worden. Het afschrijfboek in de kast is tot nader bericht niet in gebruik.
Met ingang van 1 juli mag weer geroeid worden in alle boten. Voor het gebruik gelden de reguliere
diploma vereisten zoals aangegeven bij de betreffende boot. Voor sommige boten gelden extra eisen
voor de roeivaardigheid of is toewijzing vereist door de commissaris wedstrijden (Dineke van
Vandeloo), deze zijn per boot aangegeven in het digitale reserveringssysteem. Het toegestane
bootgebruik bij de diverse diploma’s is samengevat op de volgende pagina.
Boot afschrijven / reserveren
Het digitale afschrijfsysteem is te vinden via de knop op de homepage van de website van ’t Diep, of
rechtstreeks via: http://www.afschrijven.tdiep.nl
Op de overzichtspagina moet je rechtsboven inloggen om te kunnen afschrijven. Let op! Log in met
de speciale username en het wachtwoord voor het systeem e-captain, dat je hiervoor van de
beheerder hebt ontvangen. Heb je geen gegevens ontvangen, neem dan contact op met de
penningmeester (Bart Perenbolte).
Via het datumveld of de blauwe knoppen navigeer je naar de gewenste dag. Reserveren gaat heel
eenvoudig door te klikken op het gewenste tijdstip achter de gewenste boot. Er opent een
reserveringsvenster met de gekozen boot, dag en tijdsblok. Je kunt hier nog wijzigen of de
reservering bevestigen via de knop Reserveren.
Je kan maximaal 2 dagen van te voren reserveren. Instructeurs en coaches kunnen voor hun team
verder vooruit reserveren. Dit geldt ook voor de coördinator van het gastroeien.
Boot annuleren
Op de pagina Mijn afschrijvingen (te vinden via de groene menubalk bovenaan de pagina) kun je
jouw reserveringen inzien. Wijzigen of annuleren kan door middel van de blauwe knoppen in de
reserveringsregel.

Roeivaardigheden (diploma’s) en toegestaan bootgebruik (regeling Roeivaardigheden 2017)

C1-1:

C1x tussen de Ruxveense brug en de kolk (verder alleen met begeleiding
vanaf de kant)

C1-2:

C1x altijd met 2 of meer boten of met begeleiding vanaf de kant

Skiff 1:

C1x en skiff tussen de Ruxveense brug en de kolk (verder alleen met
begeleiding vanaf de kant)

Skiff 2:

C1x en skiff altijd met 2 of meer boten of met begeleiding vanaf de kant

Skiff 3:

C1x en skiff zonder beperkingen

Ploeg roeien:

4x+ zonder beperkingen

Boord roeien:

4+ en 8+ zonder beperkingen, 2- alleen indien tevens diploma skiff 2

Sturen glad:

Sturen 4x+ en 4+ zonder beperkingen

Aantekening 8+:

Sturen 8+ zonder beperkingen

Aantekening 4: -

Sturen 4(x)- zonder beperkingen

NB. Jeugd onder 16 jaar mag nooit alleen varen.

