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Definities 
 

Broach   De Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging Broach 

De vereniging  Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging Broach 

Het bestuur  Het bestuur van de Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging Broach 

HR Het Huishoudelijk Reglement van de Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereni-

ging Broach 

Logboek  De online registratie van de Vlootstatus dat na ieder gebruik ingevuld wordt 

ALV   De algemene ledenvergadering van de vereniging 

Groeitijd  De 6-weekse periode waarin nieuwe leden bekend worden met de vereniging 
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Basisreglement 

Artikel 1 Definitie Vlootreglement 

Het gebruik van een verenigingsvaartuig is aan een aantal regels te koppelen dienende het ge-

bruik van de vloot in goede banen te leiden. Deze regels zijn opgenomen in het Vlootreglement, 

dat op haar beurt deel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement. Het Vlootreglement is onder-

verdeeld in het Basisreglement, het Walreglement en het Waterreglement. Het Walreglement is 

van toepassing vanaf het moment dat de hijshaak aan het vaartuig zit om deze uit het water te 

halen, tot het moment waarop het vaartuig los gehaakt wordt om te gaan varen. Bij de catamarans 

en zwaardboten geldt hiervoor het moment dat de gehele romp uit het water is. Het Waterregle-

ment is van toepassing gedurende de tijd tussen het loshaken van de hijshaak om te gaan varen, 

tot het moment van vasthaken om het vaartuig uit het water te takelen. Bij de catamarans en 

zwaardboten geldt het Waterreglement van het moment dat de romp het water raakt, totdat de 

romp volledig uit het water is. De regels uit het basisreglement zijn te allen tijde van toepassing. 

 

Artikel 2 Gebruiksrechtelijke bepalingen 

1. Leden met de status normaal lid, alsmede buitengewone leden en uitgebreid oud-leden 

mogen gebruik maken van een verenigingsvaartuig, mits hij of zij in het bezit is van een 

geldig Broachbrevet voor het desbetreffende vaartuig. 

2. Alle opvarenden aan boord van een verenigingsvaartuig dienen in het bezit te 

zijn van het Broachbrevet, tenzij het bestuur anders beslist. De enige uitzon-

dering hierop is artikel 2, lid 5. 

3. Een lid dat schulden heeft aan de vereniging is uitgesloten van het gebruik 

van verenigingsvaartuigen. 

4. Gebruik van een verenigingsvaartuig voor wedstrijden van de officiële wedstrijdkalender 

gaat voor het gebruik voor trainingen. 

5. Het meenemen van niet-leden 

a. Leden mogen met een maximum van 4 dagen per jaar één niet-lid mee 

aan boord nemen. 

b. Er mag te allen tijde maximaal één niet-lid aan boord zijn. 

c. Niet-leden zijn voor het meevaren op een verenigingsvaartuig per dag 

een bijdrage van EUR 10,- aan de vereniging verschuldigd. 

d. Teams die uitsluitend uit leden bestaan hebben voorrang bij het reser-

veren van een verenigingsvaartuig op teams met een niet-lid aan 

boord. 

e. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd uitzonderingen te maken op de 

in artikel 2, lid 5. genoemde punten. 

 

Artikel 3 Algemene bepalingen 

1. 

a. Het is verboden te varen bij een stormwaarschuwing van 7 Bft. of 

hoger voor het betreffende vaargebied, opgevraagd bij de door het 

bestuur hiervoor aangegeven instantie. 

b. Artikel 3, lid 1.a. vervalt indien het varen van een officiële wedstrijd be-

treft die doorgang vindt. 
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2. Voor het gebruik van een verenigingsvaartuig buiten het thuiswater, te weten het 

Braassemermeer voor de J22’s en RS500’s en het IJmeer en Markermeer voor 

de Dart18, en voor het vervoer over land is toestemming van de Vlootcommissie 

vereist, tenzij het gebruik een wedstrijd van de officiële wedstrijdkalender betreft.  

3. Aan boord is altijd één persoon hoofdverantwoordelijk voor de veiligheid en het 

materiaal. Dit is degene die het verenigingsvaartuig gereserveerd heeft. Met uit-

zondering van een team met een T-brevet dat verenigingsvaartuig reserveert, in 

dat geval is het gehele team verantwoordelijk voor de veiligheid en het materiaal. 

4. Keuze voor gebruik van een specifieke verenigingsvaartuig, alsmede keus voor 

een specifieke set zeilen geschiedt in overleg met de Vlootcommissie. 

5. Het gebruik van een verenigingsvaartuig is, naast het Basis-, Wal- en 

Waterreglement, gebonden aan het brevettensysteem. 

6. Bij overtreding van regels uit het Basisreglement beslist het bestuur over het al 

dan niet intrekken van het Broachbrevet, het geven van een boete dan wel het 

opleggen van andere bestraffende maatregelen. 

 

Artikel 4 Het Broachbrevet 

1. Het Broachbrevet wordt uitgereikt aan leden die over een bepaalde hoeveelheid aan ken-

nis, kunde en ervaring beschikken. Het individuele brevet wordt opgedeeld in een B-, C-, 

D- en RS-niveau, waarbij het C-niveau de basiskennis omvat. Het B-niveau is bestemd 

voor kielbootzeilers op de J22. Het D- niveau is bestemd voor catamaranzeilers op de 

Dart18 en het RS-brevet bestemd is voor zwaardbootzeilers op de RS500. Tevens is er 

een Hijs- en Trailerbrevet voor de J22’s. 

2. Op advies van de Trainingscommissie kan het bestuur ook een T-brevet uit-

reiken. Het T-brevet is geen individueel brevet, maar een brevet voor een vast 

zeilteam van 3 of 4 leden. 

3. Leden dienen minstens in het bezit te zijn van een C-brevet. Uitzondering op 

deze regel zijn nieuwe leden die de Intro of Groeitijd doorlopen. 

4. Ieder lid of team dat in het bezit is van een Broachbrevet heeft bewezen dat hij of zij: 

a. Over voldoende kennis en kunde beschikt om veilig met een 

verenigingsvaartuig om te gaan. 

b. Verantwoord en met gepaste voorzichtigheid omgaat met het 

verenigingsmaterieel. 

c. Bekend is met het Binnenvaart Politie Reglement en de vaarregels 

voldoende in de praktijk kan toepassen. 

d. Bekend is met de regels voor het gebruik van de vloot, zoals deze zijn 

opgenomen in artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement van de vereni-

ging. 

5. Het bestuur is bevoegd de geldigheid van het Broachbrevet tijdelijk op te schor-

ten of het Broachbrevet in te trekken indien gebleken is dat de brevethouder niet 

of niet meer aan de eisen voldoet, zoals deze zijn genoemd in lid 4 van dit artikel. 
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Artikel 5 Bemanningsklassen 

Houders van het Broachbrevet zijn te verdelen in vijf klassen, de B-, C-, D- en RS-zeiler en het T-

team. Het brevettensysteem koppelt de kennis en kunde van de brevethouders op een eenvoudige 

en controleerbare manier aan hun rechten met betrekking tot gebruik van de vloot. Daarnaast dient 

het systeem ter stimulering van de interne opleiding. Verder uitgewerkt is de verdeling voor het 

gebruik van een verenigingsvaartuig als volgt; 

 
1. C – Zeiler bij Broach 

a. Mag gebruik maken van de J22’s, RS500’s en Dart18 van de vereniging 

onder de gestelde voorwaarden in artikel 7. 

b. Na het succesvol doorlopen van de Groeitijd worden de C-brevetten 

toegewezen aan de nieuwe leden. 

2. T - Trainingsteam 

a. Een team met een T-brevet bestaat uit 3 of 4 leden, waarvan de 

teamleden niet in het bezit zijn van een B-brevet 

b. Een team met een T-brevet heeft bewezen aan door de Trai-

ningscommissie opgestelde eisen met betrekking tot kennis, er-

varing, boothandling en inzet te beschikken. 

c. Een team met een T-brevet mag onder de door de Trainingscommissie 

gestelde voorwaarden een J22 gebruiken op het thuiswater. 

d. Een team met een T-brevet bevat minimaal een lid met een Hijs- en 

Trailerbrevet. 

3. B – J22 zeiler 

a. Het B-brevet is alleen van toepassing op de J22. 

b. Een lid met een B-brevet heeft wedstrijdzeilervaring zowel op 

thuiswater als daarbuiten. 

c. Een lid met een B-brevet is in het bezit van het Hijs- en Trailerbrevet, 

maar kan dit brevet voor het verkrijgen van het B-brevet reeds behaald 

hebben. 

d. Een lid met het B-brevet heeft bewezen aan door de Trainings-

commissie opgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring, 

boothandling en inzet te beschikken. 

e. Een lid met het B-brevet kan op alle posities aan boord functioneren. 
f. Een lid met het B-brevet kan zeilers met het C-brevet meenemen. 

4. D – Dart18 zeiler 

a. Het D-brevet is alleen van toepassing op de Dart18. 

b. Een lid met het D-brevet heeft wedstrijdzeilervaring op een Dart 18 

zowel op thuiswater als daarbuiten. 

c. Een lid met het D-brevet heeft bewezen aan door de Trainings-

commissie opgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring, 

boothandling en inzet te beschikken. 
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d. Een lid met het D-brevet kan op alle posities aan boord van een Dart 18 

functioneren. 

e. Een lid met het D-brevet kan zeilers met het C-brevet meenemen bij wed-

strijden en trainingen. 

5. RS500 – RS500 zeiler 

a. Het RS-brevet is alleen van toepassing op de RS500. 

a. Een lid met het RS-brevet heeft bewezen aan door de Trainings-

commissie opgestelde eisen met betrekking tot kennis, ervaring, 

boothandling en inzet te beschikken. 

b. Een lid met het RS-brevet kan op alle posities aan boord van een 

RS500 functioneren. 

c. Een lid met het RS-brevet kan zeilers meenemen bij wedstrijden 

en trainingen. 

d. RS-brevethouder hoeft niet aan boord aanwezig te zijn t/m 14 

knopen en mag de verantwoordelijkheid hebben over meerdere 

boten van afstand. De RS-brevethouder blijft de verantwoorde-

lijke. 

e. Een lid met het RS*-brevet heeft bewezen aan door de Trai-

ningscommissie opgestelde eisen te voldoen met betrekking tot 

kennis, ervaring en boothandeling om zelfstandig te varen op 

het thuiswater. 

f. Een lid met het RS*-brevet is het toegestaan te varen met an-

dere zeilers onder te stellen voorwaarden door het bestuur in 

overleg met de Trainingscommissie. 

6. Het toewijzen van de B-, C-, D-, RS- en T- brevetten geschiedt door beslis-

sing van het bestuur op voordracht van de Trainingscommissie.  

7. De benodigde kennis voor de B-, C-, D-, RS- en T-brevetten wordt vastge-

steld door de Trainingscommissie. 

Artikel 6 Teams 

Binnen Broach bestaan er verschillende soorten teams, met ieder zijn eigen rechten en plichten. 

1. Trainingsteams zijn wedstrijdteams die bestaan uit 3 of 4 leden die geen van 

allen een B-brevet hebben, maar die als geheel wel een T-brevet hebben. Deze 

teams kunnen varen op het thuiswater onder de voorwaarden die gesteld zijn 

door de Trainingscommissie. 

2. Gelegenheidsteams zijn teams die worden gevormd om slechts één eve-

nement te varen. Deze teams hebben geen voorrang op gebruik van ver-

enigingsmateriaal of diensten. 

3. Wedstrijdteams zijn vaste teams die frequent kleinere evenementen en trainin-

gen varen. Verder kunnen ze op ondersteuning van de Trainingscommissie re-

kenen en meetrainen met de campagneteams om een hoog niveau te bereiken. 

4. Campagneteams zijn teams met gemotiveerde mensen die zoveel mogelijk 

wedstrijden en trainingen willen varen. Deze teams hebben voorrang op de 

boten, trainingen, ondersteuning vanuit de Trainingscommissie, campagnekle-

ding en trainingen in het Sportcentrum. Deze voorrang vervalt wanneer niet als 

volledig campagneteam gevaren wordt. 



Vlootreglement 

Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging “Broach” 
8 

 

 

 

 

Artikel 7 Gebruik verenigingsvaartuigen 

1.  

a. De J22 mag gebruikt worden op het thuiswater wanneer er tenminste 

een lid met een B-brevet aan boord is. 

b. Een uitzondering op lid 2.a. is het gebruik van een J22 door een team 

met een gezamenlijk T-brevet. 

3. Bij gebruik van een J22 elders dan het thuiswater, moeten er twee leden met 

een B-brevet aan boord zijn. 

4. Een team met een T-brevet mag gebruik maken van een J22 op het thuiswater 

onder de door de Trainingscommissie gestelde voorwaarden, zonder dat er een 

lid met een B-brevet aanwezig is. 

5. De Dart18 mag binnen en buiten het thuiswater gebruikt worden wanneer er 

tenminste een lid met een D-brevet aanwezig is. 

6. Voor uitgebreid oud-leden geldt dat deze bij de samenstelling van de beman-

ning ook het brevettensysteem naleven, waarbij de uitgebreid oud- leden tot 

hoogste categorie behoren die ze op het moment van uitgebreid oud-lid worden 

behaald hadden. 

 

Aan de hand van bovenstaande regelgeving zijn de mogelijke bemanningscombinaties, 

met daaraan verbonden de mogelijkheden, als volgt: 

 

Bemanningsamen-
stelling 

Mogelijkheden 

D-C  Wedstrijden en trainingen binnen en buiten thuiswater 

D-D 
Wedstrijden en trainingen binnen en buiten thuiswater 

T 
Wedstrijden en trainingen binnen thuiswater, onder de door de 

Trainingscommissie opgestelde voorwaarden 

B-C-C  
Trainingen en wedstrijden enkel op thuiswater 

 B-C-C-C  

B-B-C 
 
Wedstrijden en trainingen buiten thuiswater  

B-B-C-C  

RS-C  
 

Wedstrijden en trainingen binnen en buiten thuiswater 

RS-RS  

RS*-C 
Wedstrijden en trainingen binnen thuiswater 

RS*-RS* 
Wedstrijden en trainingen binnen thuiswater 

 

 

Artikel 8 Hijs- en Trailerbrevet 

Losstaand van het bovenstaande bestaat het Hijs- en Trailerbrevet. Het in 

het bezit zijn hiervan is verplicht voor het behalen van het B-brevet. 

1. Een lid dat in het bezit is van het Hijs- en Trailerbrevet heeft: 

a. met succes de hijsinstructie en -cursus van de D.S.W.Z. 
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Broach afgelegd en heeft kennis van de regels en werkwij-

zen opgesteld door zowel W.V. de Braassem als de 

D.S.W.Z. Broach. 

b. voldoende kennis van het Walreglement zoals opgeno-

men in het Vlootreglement van de D.S.W.Z. Broach. 

 
 

Artikel 9 Reserveringsbepalingen 

1. Bij het reserveren van een verenigingsvaartuig dient het lid zich te 

houden aan de regels opgesteld in het brevettensysteem. 

2. Het lid dat een verenigingsvaartuig reserveert is verantwoordelijk 

voor het naleven van het Basis-, Wal- en Waterreglement. Tevens is 

het desbetreffende lid verantwoordelijk voor het materiaal als geheel, 

de veiligheid en is deze het aanspreekpunt voor het bestuur en de 

commissies. 

3. Het reserveren van een verenigingsvaartuig geschiedt door middel 

van het digitale reserveringsboek op de website. 

4. Leden hebben de mogelijkheid vanaf een jaar van tevoren een ver-

enigingsvaartuig te reserveren. 

5. Alleen leden in het bezit van een B-, D- of RS-brevet hebben het recht 

om een verenigingsvaartuig te reserveren voor welke zij in het bezit 

zijn van het bijbehorende brevet. 

6. Teams in het bezit van een T-brevet kunnen een verenigingsvaartuig 

reserveren via de Trainingscommissie. 

7. 

a. Bij het niet gebruik maken van een gereserveerd vaartuig 

wordt het team een gepaste boete opgelegd. 

b. Lid 7.a. komt te vervallen indien er sprake is van een geldige 

reden voor het niet gebruik maken van het gereserveerde 

vaartuig en deze reden tevens is gemeld in het logboek van 

de vereniging. Geldige redenen zijn onder andere ziekte en 

een vaarverbod. Bij twijfel over de geldigheid van de reden 

oordeelt het bestuur. 

7. De Wedstrijd-, Vloot- en Trainingscommissie hebben het recht reser-

veringen van leden te annuleren indien hier gegronde redenen voor 

zijn. Hetzij voor; door de Trainingscommissie aangewezen of geor-

ganiseerde trainingen, gepland onderhoud of reparatie dan wel in uit-

zonderingsgevallen voor voorrang van wedstrijddeelname voor cam-

pagneteams. 

8. De Wedstrijd- en Trainingscommissie hebben het recht verenigings-

vaartuigen toe te wijzen voor wedstrijd- en trainingsdeelnames aan 

de hand van onderlinge wedstrijdresultaten bij selectiewedstrijden. 

9. Het al dan niet verschuldigd zijn van een bijdrage voor het gebruik 

van een verenigingsvaartuig en de eventuele kosten daarvan kunnen 

bij een ALV aangepast worden. 
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Artikel 10 Schade aan verenigingsmateriaal 

1. De gebruikers van een verenigingsvaartuig zijn gehouden tot een juist en 

zorgvuldig gebruik van het verenigingsmateriaal. 

2. Indien er bij een schadegeval geen sprake is van; schuld van een andere partij, 

slijtage of overmacht, draagt de bemanning financiële verantwoordelijkheid 

voor de schade, hoofdelijk verdeeld met een maximum van EUR 100,- per be-

manningslid. 

3. In het geval van grove schuld of opzet draagt degene door wiens grove schuld of 

opzet schade is ontstaan de volledige financiële verantwoordelijkheid hiervoor. 

4. Bij twijfel oordeelt het bestuur. 

5. In geval van schade moeten de handelingen zoals vermeld in de schadehand-

leiding zo goed mogelijk nagevolgd worden. De schadehandleiding bevindt zich 

in het standaardpakket van de J22 en wordt daarnaast gepubliceerd op de web-

site van D.S.W.Z. Broach. 

 

Artikel 11 Persoonlijk letsel en schade aan en verlies van eigendommen 

1. De vereniging kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de materiële 

schade die is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van het verenigingsmateriaal. 

2. De vereniging kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies 

van eigendommen tijdens gebruik van het verenigingsmateriaal. 

3. De vereniging kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig 

letsel, ontstaan tijdens of door het gebruik van het verenigingsmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlootreglement 

Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging “Broach” 
11 

 

 

Walreglement 

Artikel 1 Gebruik Logboek 

1. Schade of slijtage aan ‘walmateriaal', dat wil zeggen al het materiaal met betrek-

king tot hijsen en transport, dient direct in het logboek vermeld te worden. Indien 

het logboek niet beschikbaar is dient de schade zo snel mogelijk per mail en 

eventueel ook per telefoon aan de Vlootcommissaris gemeld te worden. 

2. Bij het vermelden van schade dient exact de toedracht van het schadegeval, de be-

trokkenen en omstandigheden vermeld te worden. 

3. Bij ernstige schade, zijnde schade waarmee de veiligheid aan boord in het geding 

komt en/of waarmee niet verder gevaren kan worden, dient het bestuur of de 

Vlootcommissie direct op de hoogte gesteld te worden. 

4. Van een lid dat schade bewust niet meldt wordt het Broachbrevet voor een door 

het bestuur bepaalde periode ingetrokken. 

5. Zowel voor als na gebruik van het verenigingsvaartuig dient het verenigingsvaartuig 

gecontroleerd te worden op beschadigingen die direct aan de Vlootcommissie of het 

bestuur gemeld dienen te worden. 

6. Schade die voor gebruik geconstateerd wordt dient ook voor gebruik gemeld te wor-

den. 

 

Artikel 2 Hijsen 

1. Het Hijs- en Trailerbrevet is verplicht voor het gebruik maken van kranen alsmede 

het beladen en gebruiken van een trailer. 

2. Tijdens het hijsen is het verboden zich aan boord van het schip te bevinden. 

3. Er dienen altijd minimaal drie personen aanwezig te zijn tijdens de hijsbe-

weging, waarvan minimaal één met een Hijs- en Trailerbrevet. 

4. Tijdens het hijsen dienen alle punten uit zowel de W.V. Braassem- als de Broach 

hijsinstructie, alsmede het Broach Hijs- en Trailerreglement in acht genomen te 

worden. 

 

Artikel 3 Trailergebruik 

1. Bij gebruik van de J22 trailer, dus ook zonder dat er mee gereden en enkel op gestald 

wordt, dient een lid dat in bezit is van het Hijs- en Trailerbrevet aanwezig te zijn. 

2. Bij gebruik van de Dart 18 trailer, dus ook zonder dat er mee gereden en enkel op 

gestald wordt, dient een lid dat in bezit is van een D-brevet aanwezig te zijn. 

3. Bij gebruik van de RS500 trailer, dus ook zonder dat er mee gereden en enkel op 

gestald wordt, dient een lid dat in bezit is van een RS(*)-brevet aanwezig te zijn. 

4. Tekortkomingen aan de trailer dienen direct in het logboek gemeld te worden. 

5. Rijden met een J22 trailer geschiedt enkel door bestuurders met een Ne-

derlands BE-rijbewijs, ook indien dit niet wettelijk verplicht is. 

6. Het besturen van de auto die de J22 trailer trekt kan door een ieder die aan lid 5 van 

dit artikel voldoet geschieden, dus ook door derden. Hierbij moet wel een lid aanwezig 

zijn met een Hijs- en Trailerbrevet dat aansprakelijk is. Bij besturing door derden moet 

vooraf toestemming gevraagd worden bij het bestuur. 
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7. Het besturen van de auto die een RS500 of Dart 18 trailer trekt kan ook door 

derden geschieden. Hierbij moet wel een lid aanwezig zijn met respectievelijk een 

RS(*)-brevet of een D-brevet dat aansprakelijk is. Bij besturing door derden moet 

vooraf toestemming gevraagd worden bij het bestuur. 

8. Het recht om een voertuig te besturen dat een trailer trekt, kan door het be-

stuur aan zowel leden als niet-leden ontzegd worden. 

9. Op het overtreden van regels met betrekking tot logboek gebruik alsmede de re-

gels uit het Hijs- en Trailerreglement staat in eerste instantie het aanbieden van 

een gepaste fles sterk aan de Vlootcommissie, bij herhaling beslist het bestuur 

over het al dan niet intrekken van het Broachbrevet. 

 

Artikel 4 Schoonmaak van boten 

Voor het verplichte schoonmaken van de boten na gebruik is de volgende regel van 

toepassing. 

1. Schoonmaak van een verenigingsvaartuig dient te geschieden zoals in de Vloot-

handleiding vermeld wordt. Het niet naleven van deze regel wordt in eerste in-

stantie bestraft met een boete, waarvan de hoogte wordt bepaald door het be-

stuur. Zowel bij in gebreke blijven van betaling van de boete alsmede bij herha-

ling beslist het bestuur over het al dan niet intrekken van het Broachbrevet. 

 

Artikel 5 Opslag 

1. De boot dient te allen tijden op de trailer opgeslagen te worden, en mag enkel bij 

wedstrijden of trainingsweekenden waarbij met 1 specifiek team getraind wordt, ’s 

nachts in het water blijven liggen. 

2. Toebehoren van de boot van de vereniging mogen enkel opgeslagen worden in 

het vaartuig, in de dichte trailer of in de bak op de trailer. 

3. Zowel de trailer als het vaartuig en de opbergbak op de trailer dienen met een slot 

afgesloten te worden. 

4. Het kajuitluik dient afgesloten te worden met een ventilerende versie van het luik. 

5. Zeilen dienen in de daarvoor aangewezen Broach opslagplaats opgeslagen of te 

drogen gehangen te worden. Bij wedstrijden elders dienen deze opgerold in het 

schip bewaard te worden. 

6. Alle andere zaken: beslag, touwwerk en rondhouten worden opgeslagen zoals dit 

in de Vloothandleiding is vermeld. 
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Waterreglement 

Artikel 1 Algemene regels 

1. Op het water zijn alle regels uit het Basisreglement van toepassing. 

2. Op het water dienen alle regels uit het Binnenvaart Politie Reglement en in geval 

van wedstrijden, de regels uit het zeilwedstrijdreglement nageleefd te worden. 

3. Op het water dienen alle regels uit het Huishoudelijk Reglement, het Vlootregle-

ment alsmede de regels opgesteld door de Trainingscommissie nageleefd te 

worden. 

4. Bij overtreding van regels uit het Basisreglement beslist het bestuur over het al dan 

niet intrekken van het Broachbrevet dan wel het geven van een boete. 

 

Artikel 2 Veiligheid aan boord 

1. Het dragen van een goedgekeurd zwemvest is aan boord van de ver-

enigingsvaartuigen te allen tijden verplicht. 

2. Het is verboden gebruik te maken van de verenigingsvaartuigen voor zeil- of andere 

vaaractiviteiten voor zonsopkomst en na een half uur na zonsondergang. 

3. Het is verboden de verenigingsvaartuigen te gebruiken in combinatie met het gebruik 

van alcoholische dranken. Op de dag van het varen is het consumeren van alcohol 

alvorens en tijdens het varen verboden, alsmede dat het hebben van een alcoholpro-

millage van meer dan 0.2 promille in het bloed verboden is. 

4. Het is verboden de verenigingsvaartuigen te gebruiken in combinatie met het gebruik 

van, alsmede het onder invloed zijn van drugs of andere verdovende middelen. 

5. Voor gebruik van de verenigingsvaartuigen in combinatie met aandacht-, waarne-

mings- en reactie vertragende medicijnen dient eerst overleg met het bestuur ge-

pleegd te worden. 

 

Artikel 3 Zorg voor materiaal 

1. Het is verboden de gebruik te maken van de verenigingsvaartuigen op water waar 

sprake is van ijsvorming. 

2. Het is verboden gebruik te maken van een verenigingsvaartuig indien er sprake 

is van ijsafzetting aan en/of op het verenigingsvaartuig. 

3. Het is verboden verenigingsvaartuigen te betreden met schoeisel met afgevende zo-

len. Daarnaast is het verplicht alvorens de verenigingsvaartuigen te betreden, schoei-

sel te controleren op steentjes en andere risico’s voor beschadiging. 

4. Het is verboden aan boord, alsmede tijdens het vaarklaar maken en aftuigen van het 

verenigingsvaartuig, te roken. 

 


