Roeivereniging ’t Diep
Reserveren en afschrijven van boten met ingang van 1 oktober 2020
Vanwege de vereisten in het corona protocol, zijn we bij ’t Diep eerder dit jaar begonnen met het
digitaal afschrijven van boten. In de praktijk heeft dit voordelen, waardoor een deel van de leden
heel enthousiast is. Er zijn echter ook nadelen ten opzichte van het afschrijven op papier zoals we dat
kennen. Zo kunnen we in het digitale systeem niet aangeven welke roeiers in de meermansboten
weg zijn, welke route wordt geroeid en of de boten weer terug zijn op ’t Diep. Ook is het digitaal
reserveren niet zo praktisch voor de vrij roeiers en midweekroeiers, die ter plaatse kiezen in welke
boten geroeid gaat worden. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om beide systemen te
combineren: optioneel online reserveren en verplicht ter plaatse afschrijven. Daarbij gelden de
volgende afspraken.
Online reserveren
Online reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Een gereserveerde boot mag niet
door een ander afgeschreven worden. Reserveren kan vanaf 2 dagen van te voren tot een half uur
voor de start. Instructeurs, coaches en de coördinator van het gastroeien kunnen verder vooruit
reserveren. Reserveren gebeurt op dezelfde manier zoals dat nu ook het geval is. De handleiding is
opgenomen in de bijlage.
Afschrijven op ’t Diep
Afschrijven bij vertrek en terugkomst is verplicht, dus ook de online gereserveerde boten moeten
worden afgeschreven. Het afschrijven gebeurt zoals we dat altijd al deden, met twee uitzonderingen:
•
•

Ja mag alleen boten afschrijven die niet door een ander zijn gereserveerd. Check dit op de
tablet met de actuele digitale reserveringen in de afschrijfkast.
Afschrijven mag binnen een half uur voor vertrek. In het vooruit afschrijven mag niet meer,
reserveren doen we alleen nog online.

Gebruik tablet in afschrijfkast
De tablet in de afschrijfkast is alleen bedoeld om de online reserveringen in te zien. De tablet komt
uit de slaapstand zodra je op de knop midden boven het scherm duwt. De tablet toont direct het
reserveringsoverzicht. Door bovenaan het overzicht op ‘vandaag’ te klikken, zie je de actuele
gegevens. Mocht de tablet opstarten op het bureaublad, tik dan op het blokje met de ‘E’ midden op
het scherm.

We hopen met deze werkwijze het beste van twee werelden te combineren. Voor vragen of
opmerkingen graag een berichtje sturen aan: materiaalcommissaris@tdiep.nl
Namens het bestuur,
Leijn de Wolf, materiaalcommissaris

Bijlage: Handleiding digitaal boot 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.
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 onderaan deze pagina
samengevat.

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.

