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Vaarregels 

• Altijd stuurboordwal varen

• Inhalen alleen langs bakboord 

• Vissers zijn geen obstakel 

• Protest aantekenen door middel van je 
hand opsteken direct na de finish 

 



Baankaart
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Keerboei

● Vanaf 100 meter voor de keerboei tot 100 meter na de keerboei 
geldt er een inhaalverbod. Dit gebied is gemarkeerd met rode 
vlaggen.

● Oplopende ploegen waarvan de voorsteven (boegbal) voorbij de 
achtersteven van de opgelopen ploeg is, op het moment van het 
betreden van het gebied waar het inhaalverbod geldt, nemen bij 
de keerboei de binnenbocht. De opgelopen ploeg moet uitwijken 
naar de buitenbocht (stuurboordzijde van de ballenlijn).



Zwaaikom



Houten brug



Keerboei & oplopen

● Ploegen die in het gebied waar het inhaalverbod geldt oplopen, 
moeten uitwijken naar de buitenbocht (stuurboordzijde van de 
ballenlijn), dan wel achter de voorgaande ploeg blijven totdat 
het gebied waar het inhaalverbod geldt, weer is verlaten.

● Ploegen die de binnenbocht nemen zijn verplicht om deze 
koers aan te houden en mogen de ballenlijn niet overschrijden.

● Ploegen die de buitenbocht nemen zijn verplicht om deze 
koers aan te houden en mogen de ballenlijn niet overschrijden.



Keerboei







Aandachtspunten wedstrijdbaan

• Gele boeien aan de randen

• Uitstekels onder de houten brug

•



Rugnummers 

• Op de rug van de boegroeier 

• Op de rug van de stuur 

• Voorliggend stuur op de boot



Meefietsen 

• Bij ongestuurde nummers coach aan de 
kant die meefietst. 

• Moet in het bezit zijn van het nummer 
van de veiligheidscoördinator: 

Toon Nabben +31629907901



• Riemen, bankjes en roer eerst naar het vlot brengen. De 
hele ploeg moet aanwezig zijn.

• Instappen, boegbal altijd richting de haven!

• Volg de instructies van de activist aan het vlot

• Ben je een wisselboot → zorg dan dat je een wissellint om 
de arm van je stuur hebt (krijg je van vlothond)

• Zoek na het uitzetten zo snel mogelijk stuurboordwal op

• Bij het oproeien niet te ver de havengaten inroeien!

Instappen – boot in het water 
leggen



Uitstappen

• Na het finishen wachten tot iedereen is 
gefinished.

• Niet stil liggen in het finish gebied!

• Wachten in wachtgebied tot instructies van de 
kamprechter.

• Wachten op sein van vlot activisten dan 
aanleggen. 



Aandachtspunten uitstappen

• Boten op volgorde gelegd: wisselboten vooraan, 
hierna boten die eruit moeten

• Vlotten op volgorde: wisselboten eerst aan begin 
van Eurosvlot (richting Hengelo) en nieuwe boten 
erin op overige plekken, hierna pas boten eruit



Aandachtspunten traplopen

• Boot in de handen met de kiel naar boven.



Aandachtspunten traplopen

• Boot parallel aan trap

• Loop tegelijk de trap op/af, gezicht in looprichting 
(meetellen kan handig zijn)



http://www.youtube.com/watch?v=0jB5Au0Jq5U

