
MWC bijeenkomst onderkoeling op het water 
Datum: 30 november 2022 
 
Hoe reageert je lichaam als je het koud krijgt? 

• Rillen om warm te worden 

• Haren gaan overeind om warmte vast te houden 

• Paarse lippen, gevoelloze voeten en handen 

• Eerst word je suffig, niet goed reageren 

• Daarna verstijving van de spieren 

• Verlies van lichaamswarmte in water is 25x meer dan verlies van lichaamswarmte in open 
lucht 

• Hoe snel je afkoelt is afhankelijk van: temperatuur buitenlucht/water, wind, eigen energie, 
alcoholgebruik, roken 

• Bescherming door lichaamsvet 
 
Wat gebeurt er bij onderkoeling? 

• Je raakt te water, schok van koude water, je kunt water inslikken. 

• Hyperventilatie. Door schok van het koude water ga je snel ademhalen, je hebt 1 minuut om 
dit onder controle te krijgen. 

• Lukt dat niet dan raak je in shock, je gaat water inslikken. Met gevolg verstikking en 
vervolgens verdrinking, dodelijke afloop. 

• Bij zwak hart → Kan dit leiden tot hartfalen 

• Krachtsverlies. Na maximaal 10 minuten ben je niet meer in staat te zwemmen, of aan de 
kant te klauteren. Verdrinking tot gevolg. 

 
Hoe onderkoeling te voorkomen, te vertragen? 

• 25% warmteverlies via het hoofd. Dus: hoofd boven water houden 

• Foetus houding aannemen, zo min mogelijk bewegen/zwemmen. Door te bewegen koel je 
extra snel af 

• Je kunt de Maas niet halverwege overzwemmen: stroming, afstand is niet te overbruggen in 
max 10 minuten. Meeste verdrinking vindt plaats op 2 meter uit de over, uitputting, 
krachtverlies.  

 
Wat te doen bij onderkoeling? 

• Iemand horizontaal (!) het water uithalen.  

• Natte kleren uit 

• Muts op het hoofd 

• Warmtedeken alleen rondom romp.  

• De armen/benen niet inwikkelen. Dat leidt tot warmteverlies. Focus op warm worden van de 
romp met de vitale organen. 

• Warmtedeken heeft 2 zijden: zilveren en gouden kant. 
o Bij onderkoeling: goudkleurige kant naar buiten; 
o Bij oververhitting: zilverkleurige kant naar buiten, dit heeft te maken met de reflectie 

van het materiaal. 

• Warmtedeken is brandbaar: niet gebruiken nabij vuur, tijdens onweer 



  
Gebruik warmtedeken bij onderkoeling 
 
Reglement Winterseizoen 

• Winterseizoen: Boten uit het water (1 dec) t/m Boten weer te water (1 april) 

• Roeien met goed op elkaar ingespeeld team 

• Altijd gestuurd, stuurman met brevet en ervaring 

• Alleen C-boten en B-boten op het water 

• Altijd eerst stroomopwaarts roeien 

• Let op het Stoplicht. Stuur bepaalt of er geroeid wordt 

• Hele bemanning: weet altijd waar je zit, bij welk kilometerbord? Waar ga je heen?  

• Advies: vaar dicht langs de kant, houd desnoods bakboordwal aan 
 
Weerbericht PLUS weersverwachting 

• Mist: Kennedybrug moet zichtbaar zijn, dat is circa 1000 m (1km!) 

• Stroomsnelheid: in wandeltempo de stroming kunnen bijhouden 

• Waterstand: het vlot is bereikbaar 

• Wind: tot windkracht 4, geen schuimkopjes op het water. Let op windvlagen 

• Temperatuur: moet boven 0 °C zijn, geen nachtvorst.  

• Let op of botenhelling en vlot begaanbaar zijn (i.v.m. gladheid) 

• Informatie: 
o Het Stoplicht 
o Buienradar 
o Meteo Maastricht 

 
Hulpmiddelen aan boord 

• VERPLICHT: Stuur heeft zwemvest aan. Heeft meer kleding aan, moeilijker te zwemmen 

• ADVIES: alle roeiers een zwemvest aan. # waar liggen deze? 

• VERPLICHT tonnetje mee. 

• Tonnetje rond pols van de Stuur. Zo blijft tonnetje altijd bereikbaar en gaat niet op drift met 
de boot. 

• Inhoud tonnetje: touw, fluitje met mondkapje voor reanimatie, isolatiedeken (5x), overzicht 
met belangrijke telefoonnummers. 

• Voor vertrek: 1x opgeladen telefoon mee (door kou loopt batterij snel terug) 

• Voor vertrek: telefoonnummers inprogrammeren in telefoon: 112, EHBO, MWC, 
Reddingsbrigade, thuisfront.  

• Te koud, te stressvol om te water nummers te zoeken en in te toetsen, gaat je niet lukken. 

• Voor vertrek: laat thuisfront weten waar je naartoe roeit. Altijd stroomopwaarts, naar 
Eijsden, Grindgat, Wollewiert. 

 



Goede voorbereiding roeiers en stuur: 

• Van tevoren geen alcohol gebruiken 

• Zorg dat je gegeten hebt 

• Kleding: trek 3 lagen aan die kunnen ventileren.  
o Geen katoen, geen wol, geen fleece 

• Aan boord: Neem eten mee (repen, suikers), neem water mee 

• Aan boord: Neem warme drank mee (heet water, thee, koffie) 

• Clubhuis: Zorg voor extra set warme kleding.  

• Clubhuis: Kleed je altijd om, om sterke afkoeling na het roeien te voorkomen. 
 
Wat te doen bij omslaan? 

• Eerst jezelf redden 

• Hulp inschakelen, geef aan WAAR je bent 

• Dan de overige bemanningsleden 

• Als laatste: de boot ! 
 
Hoeveel tijd heb je (gemiddeld genomen)? 

• Bij watertemperatuur van 0 °C 

• 2 minuten: in je zwembroek 

• 9 minuten: met kleding aan 

• 15 minuten: in wetsuite 
 


