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Inleiding

Onderstaande informatie krijg je ook te horen als je komt voorroeien, maar aangezien het
redelijk wat informatie is, hebben we alles ook op een rijtje gezet in dit document. De
informatie in dit document is alleen van toepassing op roeiers die voldoende goed roeien voor
onze permissie scull 2 en/of oars 2. Als je niet minimaal aan die voorwaarde voldoet, kun je
op de lijst met geïnteresseerden geplaatst worden en krijg je een uitnodiging zodra er plaats is
in de roei-instructie.
Voor meer inlichtingen kun je terecht bij de contactpersoon nieuwe leden
(nieuweleden@dieleythe.nl) of de ROW-commissie (row@dieleythe.nl).
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2.

’t Roeiertje
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Veel van wat je als lid van die Leythe (o.a. het huishoudelijk reglement en de
verenigingsstatuten) en roeien (b.v. de verkeersregels op het water, wat je moet kunnen voor
een permissie) moet weten vind je in ’t Roeiertje. Je kunt ’t Roeiertje digitaal opvragen via
onze website in het ledengedeelte onder Handleidingen en naslag 1.

3.

Permissiesysteem die Leythe

Zowel onze scull-permissies als boordroei-permissies (oars) zijn ingedeeld in 3 niveaus,
waarbij 3 het hoogste is. Hieronder een schematische weergave van ons permissiesysteem2:

Aan iedere boot is een minimaal benodigde permissie gekoppeld. Het complete overzicht van
onze boten en de benodigde permissies vind je in MyFleet (ons botenbespreeksysteem).
Een paar voorbeelden: Je mag met permissie Oars 2 roeien in onze achten, de 4+ en de C2-.
Voor onze gestuurde gladde dubbelvieren heb je minimaal scull 2 nodig. Alleen met het
hoogste niveau mag je roeien in de ongestuurde (gladde) meermansboten 2-, 4- en 4x. Voor
skiffs en dubbeltweeën hebben we boten voor diverse permissieniveaus.

De regel bij die Leythe is dat de volledige ploeg + een eventuele stuurman/-vrouw de vereiste
permissie moet hebben voor die boot.

Of rechtstreeks via http://www.dieleythe.com/wp-content/uploads/2013/12/Roeiertjeweb.pdf
Dit overzicht is ook te vinden op onze website in het ledengedeelte bij Handleidingen en naslag:
http://www.dieleythe.com/wp-content/uploads/2013/12/Flowschema_13_C-traject-4.pdf
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Voorroeien
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Als niet op grond van eerdere prestaties (b.v. wedstrijdresultaten) jouw roeiniveau kan
worden ingeschat, zal je gevraagd worden om ‘voor te roeien’ (je roeivaardigheid te laten
zien). Afhankelijk van de permissie is dat in een gladde skiff (voor scullen) of in een
tweezonder (voor boordroeien).

Basispermissie

Als zij-instromer mag je meteen meeroeien in een boot waarvoor je de permissie krijgt bij
ingang van je lidmaatschap. Om zelfstandig met een boot weg te mogen (of een boot te sturen)
moet je eerst de basispermissie halen. Dat is een kennismaking met ons roeiwater en alle
andere boten die daar gebruik van maken, het veilig sturen van een boot, de verkeers- en
voorrangsregels op het water, het gebruik van dezelfde commando’s, enz.

Je gaat met een ploegje van 3 (als het zo uitkomt kan het ook met 2) en een instructeur de stad
in met een wherry. Afhankelijk van de eerdere stuurervaring zijn hier meestal maar 2 of 3
lessen voor nodig. Als de instructeur het niveau voldoende vindt, is het afgerond.
Reken voor zo’n tochtje met een wherry minimaal 1,5 uur (liefst 2 uur).

Voor de basispermissie heb je uit het Roeiertje 3 (zie hoofdstuk 2) o.a. nodig: de regels voor
vaarverbod op pagina 36 en 'Verkeersregels te water' vanaf pagina 41, dus het is nuttig dat
alvast te bestuderen voordat je op pad gaat met een wherry.

4.

Ingangsdatum lidmaatschap

Die Leythe neemt in het voorjaar nieuwe leden aan die nog niet (of niet voldoende goed)
kunnen roeien. Als roeier met voldoende ervaring (‘zij-instromer’) kun je mogelijk gedurende
het jaar lid worden en hoef je niet te wachten tot het voorjaar.
Nadat je hebt voorgeroeid en of met de contactpersoon nieuwe leden bent overeengekomen
welke roeipermissie(s) je krijgt, kun je meteen lid worden of op een later gekozen tijdstip 4.

5.

Contraprestatie

Van ieder Leythe-lid dat permissie oars 1 of scull 2 heeft behaald, geldt dat het lid zich, naar
oordeel van het bestuur, substantieel voor Die Leythe verdienstelijk moet gaan maken
voordat een hogere permissie behaald kan worden. We noemen dit ook wel verenigingswerk
of de contraprestatie. Als je bij het voorroeien permissie oars 2, oars 3, scull 2 of scull 3 haalt,
verwachten we van je dat je op korte termijn met verenigingswerk begint.
Op de website van die Leythe is de vacaturebank te vinden 5 en ook kun je via
verenigingswerk@dieleythe.nl informeren over de mogelijkheden.

Voorbeelden zijn: een jaar wekelijks instructie geven, bardienst draaien of het verrichten van
commissiewerk.
Zie https://www.dieleythe.nl/wp-content/uploads/2013/12/Roeiertjeweb.pdf
Roeiers die in het najaar voorroeien, kiezen nog wel eens voor een lidmaatschap per eerstvolgende 1 januari,
omdat een lidmaatschap voor de laatste maanden van het jaar relatief duur is vanwege de volledige KNRBbijdrage die je moet betalen.
5 In het hoofdmenu onder Vereniging -> Verenigingswerk -> Vacaturebank
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6.

Contributie
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Het verenigingsjaar van die Leythe loopt gelijk met het kalenderjaar.
Je wordt direct volwaardig lid en hebt geen proefperiode.

Machtiging contributie

Bij de ingang van je lidmaatschap teken je een machtiging voor contributie. De voorwaarden
voor lidmaatschap vind je in het Roeiertje bij het Huishoudelijk Reglement.

Contributieverplichtingen

De contributiebedragen gelden per kalenderjaar en worden voor de diverse leeftijdsgroepen
elk jaar in november door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor nieuwe leden
gelden lagere bedragen naarmate zij later in het jaar lid worden.

De standaardbedragen worden vermeld op de website van Die Leythe. De incasso’s vinden na
voorafgaande aankondiging plaats aan het begin van elk kalenderjaar.
Ieder volwaardig lid van Die Leythe is ook de jaarlijkse contributies en afdrachten aan de
Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) verschuldigd. De KNRB-afdracht is € 37 per
volwassen lid en € 21 per jeugd- of juniorlid (in 2018).

In het eerste jaar van lidmaatschap zijn leden 35 euro eenmalige entreekosten verschuldigd.
Daarvoor ontvang je o.a. een fluoriserend hesje dat je tijdens het roeien dient te dragen voor
je eigen en andermans veiligheid 6 (op slag / boeg / stuurplek en dus in skiffs).

Opzegging lidmaatschap

Opzegging en intrekking van deze machtiging uitsluitend per brief of per e-mail bij de
secretaris van Die Leythe (secretaris@dieleythe.nl) vóór 1 december van elk kalenderjaar
voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar (dus opzeggen voor 1 december 2018 als je in
2019 geen lid meer wilt zijn, enz.).

7.

Toegang tot de vereniging

De meeste deuren van die Leythe zijn te openen met het sleutelringetje dat je bij lidmaatschap
krijgt (voordeur bij de straat, loodsdeur bij fietsenstalling, wherry-loods, toegangsdeuren
sociëteit). De borg hiervoor is 10 euro. Bij inlevering van de sleutelring, krijg je deze borg
teruggestort.
De 3 roldeuren in de loods zijn alleen van binnenuit te openen.

Om de werkplaats of pantry te openen moet je extra toestemming hebben, dat krijg je alleen
als je in de materiaalcommissie dan wel barcommissie gaat.
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Ook andere felgekleurde kleding, liefst in fluoriserende kleuren, is toegestaan.
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8.

Lid worden van Die Leythe als ervaren roeier

Boten of ergometers reserveren

We gebruiken het digitale botenbespreeksysteem My Fleet 7. Je krijgt bij het begin van je
lidmaatschap een account voor MyFleet waarmee je boten (waar je de vereiste permissie voor
hebt) of ergometers kunt bespreken.
MyFleet kun je zowel via een mobiel apparaat (tablet of smartphone) als een desktop of
laptop gebruiken. De handleiding vind je op onze website en in MyFleet zelf.

9.

Veiligheid

In en rondom Leiden heb je te maken met vele roeiers. Er zijn 4 roeiverenigingen binnen
enkele kilometers en dan tellen we de sloeproeiers nog niet eens mee. Daarnaast
gemotoriseerd verkeer als langzaam varende vissers, (huur)sloepen, maar de komende jaren
ook heel wat vrachtverkeer vanwege bouwprojecten als de Rijnlandroute. Zorg daarom dat je
goed zichtbare kleding draagt tijdens het roeien en regelmatig (iedere paar halen) omkijkt.
Bij aanvang van je lidmaatschap betaal je eenmalig entreegeld en daarvoor krijg je o.a. een
fluoriserend oranje hesje.
Meer over veilig het water op de pagina Veiligheid op onze website:
https://www.dieleythe.nl/roeien/veiligheid .

10. Roeien in de winter

Het roeien in een skiff, een tweezonder of een C-skiff zonder voldoende drijfvermogen is
verboden bij watertemperaturen onder 8 graden Celsius.
Zeer ervaren roeiers die zich voorbereiden op een wedstrijd in het voorjaar kunnen
dispensatie aanvragen bij het bestuur. Informatie hierover tref je aan in het document:
Dispensatieverklaring voor roeien in skiffs en tweezonders.

11. Ploeg vinden

De ROW-commissie bemiddelt als je op zoek bent naar een ploeg (row@dieleythe.nl).

Het doen van verenigingswerk is ook een goede manier om leden (en potentiële ploegleden)
te leren kennen.

12. Kleding
Clubkleding

De clubkleding bestaat uit een roeipakje of een oranje/zwart gestreept shirt met korte zwarte
sportbroek. Clubkleding is alleen verplicht als je een wedstrijd start namens die Leythe.
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Op www.dieleythe.nl vind je de blauw-witte knop MyFleet o.a. op de startpagina.
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Kleding kopen
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Op de website vind je het assortiment (Voor leden -> Winkel), o.a. fluoriserend oranje hesjes,
turtles en roeipakjes.
Maak voor het kopen van kleding bij voorkeur een afspraak via kleding@dieleythe.nl.

13. Wedstrijden / botentoewijzing

De onderlinge wedstrijden op die Leythe zijn altijd in september. In november organiseert die
Leythe de eigen Korte Vliet Wedstrijden (KVW). Deelname aan de KVW of een andere
wedstrijd kan een vereiste zijn voor boottoewijzing voor Heineken Roeivierkamp of de Head
of the River Amstel.
De wedstrijdvloot van Die Leythe is gereserveerd voor junioren-wedstrijdroeiers. Ervaren
volwassen roeiers mogen onder voorwaarden ook soms gebruik maken van de
wedstrijdvloot. Als een roeier interesse heeft in een wedstrijdboot, kan hij/zij een verzoek,
voorzien van motivatie, sturen aan de wedstrijdcommissaris (wedstrijd@dieleythe.nl).
Een dergelijk verzoek maakt alleen kans op inwilliging als er een geschikte wedstrijdboot
beschikbaar is, de betreffende roeier(s) in het bezit is (zijn) van de hoogste permissies voor
het boottype (scull of boord) én zich inzet(ten) voor de vereniging buiten de reguliere
contraprestatie.

14. Wedstrijdcontract

Sinds 1 januari 2013 is iedere roeier, die lid is van een vereniging aangesloten bij de KNRB en
een evenement wilt starten, verplicht een wedstrijdcontract (digitaal) te tekenen.
Pas als de aanmelding van een lid helemaal verwerkt is bij de KNRB kan die Leythe (op
verzoek van het betreffende nieuwe lid) een wedstrijdcontract aanvragen. Reken hiervoor
altijd op enkele weken na ingangsdatum van het lidmaatschap van die Leythe.
Meer informatie op de KNRB-website: https://knrb.nl/voor-roeiers/wedstrijdcontract.

Wil je voor jou een wedstrijdcontract laten aanvragen namens die Leythe, mail dan aan Niek
van Zaalen via administratie@dieleythe.nl.

15. Definitie zij-instromer

Nieuwe leden met behoorlijke roeiervaring noemen we ‘zij-instromers’. Zij mogen voorroeien
voor scull 2 of scull 3, dan wel oars 2 of oars 3 ook al hebben ze op die Leythe nog geen andere
permissies behaald. Als ze voldoen aan de eisen voor de betreffende permissie, dan wordt hun
die verleend, maar onder de volgende voorwaarden:
• binnen twee maanden moet alsnog de basispermissie worden behaald
• als het gaat om scull 2, scull3, oars 2 of oars 3 moet binnen 3 maanden een begin worden
gemaakt met de contraprestatie
• als het gaat om scull 3; binnen een jaar moet de vaardigheidsproef met goed gevolg
worden afgelegd.

Zolang de Basispermissie niet is behaald, mag de zij-instromer niet sturen. Dat wil zeggen: dus
niet als stuurman optreden in een gestuurde boot, niet op boeg zitten in een ongestuurde boot
en niet skiffen (dit laatste mag wel onder begeleiding van een instructeur).
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