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Algemene informatie “Veerse Meer Sloepenrace”
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EHBO.
Tijdens het kranen zal er een EHBO’er met uitrusting aanwezig zijn op het haven
plateau.
Gedurende het gehele evenement zullen er twee EHBO’ers van AED-Verhuur Zeeland
aanwezig zijn.
Tijdens de middagrace zal de reddingsboot Veere alsmede twee snelle boten met
EHBO’ers aanwezig zijn op het parcours. In geval van calamiteiten dient men de
instructie van de bemanning van de Reddingsboot op te volgen. De Reddingsboot
Veere staat in verbinding met de alarmcentrale. Een lijst met alle telefoonnummers
van de stuurlieden is aanwezig op de alarmcentrale. Deze nummers zullen alleen
gebruikt worden tijdens de middagrace bij calamiteiten.
De verkeerspost Wemeldinge geeft een “Notice” aan de beroepsvaart op het Veerse
Meer om zoveel mogelijk rekening te houden met onze sportieve activiteiten, maar
het BPR blijft ten alle tijden van kracht.
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Aanbevolen aankomsttijd, kranen van de sloepen en PARKEREN.
Vanaf 08.00 uur bent u van harte welkom op dit evenement.
Het laden en lossen van de sloepen met behulp van twee kranen vindt plaats op het
havenplateau. Kranen geschiedt op eigen risico.
Sloepen die zaterdag aankomen worden vanaf de Molen en de Provincialeweg via de
Westdijk gedirigeerd. Langs de Torendijk zal de organisatie de sloepen op de dijk
opstellen en doorsturen naar het havenplateau wanneer daar plaats is voor het
losmaken van de sloep. Na het kranen dienen vrachtwagens, auto’s en trailers te
worden geparkeerd op het parkeerterrein Veerdam van de Jachthaven “Delta
Marina”, de organisatie zal u de weg wijzen.
Teams die al vrijdag aankomen, worden verzocht zaterdagmorgen zo
vroeg mogelijk de sloep onder de kraan te brengen zodat we alvast wat
kunnen wegwerken. Jullie hulp wordt erg gewaardeerd door de
organisatie
Tijdens het kranen van de sloep krijg het roeiteam een A4 met de naam van de sloep,
dit A4tje dient achter de voorruit van de auto gezet te worden.
Na de race en het biertje worden de teams gevraagd direct op te stellen voor het
kranen, zodat we alles veilig en ordelijk kunnen afhandelen. Volg hierbij de
aanwijzingen van de organisatie op, zodat er geen opstoppingen ontstaan van en naar
het havenplateau.
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Koffie.
Koffie zal geschonken worden in de feesttent vanaf 08.00.
Verder zijn diverse dranken tegen betaling verkrijgbaar in de horecagelegenheid
“Grand Café ”, let wel dat dit een particuliere gelegenheid is en het drinken van eigen
meegebrachte drankjes niet toegestaan is.
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Inschrijving.
Voor inschrijving van de wedstrijd kunt u zich melden bij de informatiestand in de
feesttent op Camping “De Paardekreek”. Na controle van de deelnemerslijst en
betaling van het inschrijfgeld en borg, voor zover dit niet vooraf is gebeurd, ontvangt
u de gegevens omtrent de wedstrijd, startnummer en het te varen traject en eventueel
extra bestelde roeiersmaaltijdbonnen.
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Palaver en Opening
Het Palaver voor beide middagraces is direct voor de opening op het podium in de
tent om 11.00.
De opening zal om 11.30 in de feesttent zijn, iedereen wordt daar welkom geheten.
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Genomineerde FSN race.
De startlocatie van de middagrace is direct voor de zwemsteiger in het Veerse Meer
De sloepen dienen voor de start te worden opgeroeid tot achter de startlijn. Volg
hierbij de aanwijzing van de organisatie op.
Het laagste nummer dient aan BAKBOORD wal te starten
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Douches
Er is voldoende douchegelegenheid op camping “De Paardekreek”
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Roeiersmaaltijd
Via het inschrijfformulier heeft men zich kunnen opgeven voor de roeiersmaaltijd.
De roeiersmaaltijd zal geserveerd worden in de tent, alwaar de borden gevuld worden
door de vrijwilligers.
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Roeiersfeest.
Vanaf 21.30 zal de Band “Band Over” live muziek spelen in de feest tent.
Dresscode is “Woodstock50”. De aangeleverde brilletjes zullen er een kleurig geheel
van maken.
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Uitslag wedstrijd om 17.45 uur in de tent.
Uitslag van de wedstrijden en de daarbij behorende prijsuitreiking vindt plaats om
17.45 uur in de feesttent.

Wedstrijdreglement
Veerse Meer Sloepenrace
1.

Algemeen
Deelname aan de wedstrijd is toegestaan op basis van het door de organisatie ontvangen
inschrijfformulier en ontvangst van de aan de inschrijving verbonden kosten à € 95,-- en de borg van
€10,-- voor het Bordje met wedstrijdnummer en de routekaart.
Organisatie algemeen nummer +31 6 10 48 22 78

2.

Sloepen
Alle deelnemende sloepen dienen zich aan het FSN regelement versie
4.7 februari 2019 te houden

3.

Uitrusting van de sloepen
Zie punt 2

4.

Vaartrajecten
De wedstrijden worden geroeid volgens het bij inschrijving verstrekte vaartraject.
Het te roeien vaartraject loopt in principe langs de stuurboordzijde van het “Veerse Meer” tenzij de
beschrijving van het vaartraject aangeeft dat dit dient te worden verlaten.
Hetgeen betekent, dat er stuurboordwal wordt geroeid de beroepsvaart te allen tijde voorrang heeft
en niet mag worden gehinderd.

5.Aanpassen of staken van de race
Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt of
ter discussie staat, behoudt de organisatie zich het recht de wedstrijd aan te passen, af te gelasten of
tijdens de race af te breken.
Ook Rijkswaterstaat en/of Politie te water kunnen de wedstrijd (in overleg met de organisatie)
afgelasten of afbreken.

6.

Start
Start van de 1e groep sloepen (4 sloepen per startgroep) vindt plaats om 12:00 uur direct voor de
zwemsteiger van Camping de Paardekreek in het Veerse Meer en de zkh Oder met vlag.
Vervolgens wordt er volgens de startlijst gestart, zodra de 4 tot de desbetreffende startgroep
behorende opgeroepen sloepen op startlijnpositie liggen. De startlijn wordt gemarkeerd met een
oranje en witte vlag.
Voorafgaand aan het startsignaal (hoorn of startschot) van iedere groep sloepen, wordt afgeteld
vanaf getal 5.
Vliegende start is niet toegestaan. Tijdens de laatste vijf seconden voor de start moet de sloep stil
liggen achter de startlijn! Indien hier niet aan wordt voldaan, krijgt men een straftijd van 5 (vijf)
seconden.

7.

Veiligheid
Op het Veerse Meer gelden de bepalingen van het “Binnenvaart Politiereglement”.
Dit betekent, dat “beroepsvaart” door de wedstrijd niet gehinderd mag worden en dat
“beroepsvaart” te allen tijde voorrang heeft op de recreatievaart.
Wees vooral alert bij het oversteken van de “Zandkreek” tussen Kortgene en
Wolphaartsdijk en bij de Zandkreek sluis
Bij onverhoopte calamiteiten dient u twee riemen “op” te doen en deze kruisen, de snelle sloepen
komen dan zo snel mogelijk naar u toe om te helpen.
Zodra de reddingsboot er bij betrokken wordt neemt deze de situatie over en dient de stuurman het
gevraagde op te volgen wat de KNRM opdraagt.
De snelle volgboten (3) zijn verdeeld over de deelnemende sloepen. (Voor,-midden en achter).
In uiterste noodzaak, mag via GSM nummers alarm geslagen worden

112
06 51 15 18 22

Alarm centrale
Marc wedstrijd leiding (alleen in Nood te gebruiken)

8.

Finish
De finishlijn bevindt zich in het havenkanaal ter hoogte van de horecagelegenheid het “Grand
Café ”.Finishlijn is gemarkeerd met VMS vlaggen.
De start en de finish zullen digitaal worden geregistreerd en vast gelegd (Video en Audio) teneinde
een sluitende tijdwaarneming te krijgen.

9.

Tijdwaarneming
Uw werkelijke starttijd en de passeertijd van de “finishlijn” worden gemeten en genoteerd.
Wedstrijd classificatie wordt bepaald op de berekende Wattage, eventueel verminderd met
strafwattage.
Eventuele strafwattage wordt toegekend bij:
-Het passeren van een boei aan andere zijde dan aangeduid op verstrekt wedstrijdtraject.
De hieraan toegekende strafwattage bedraagt 5 watt.
-Het onrechtmatig bekorten van het traject (50 meter zone vaarwegmarkering) of door
“afsnijden” van te ronden boeien, markeerpalen of schip op een keerpunt.
De hieraan toegekende strafwattage 2 Watt per bekorte meter.
Gesneden lengte wordt door controlepost ter plaatse opgetekend en op kaart uitgemeten.

10. Protesten
Trajectcontroleurs controleren voor de wedstrijd, tijdens de start, gedurende de wedstrijd en bij de
finish of de deelnemers zich houden aan het wedstrijdreglement.
Het zich niet houden aan het reglement kan leiden tot toekenning van strafseconden cq straf wattage
conform artikel 6 en 9.
Indien een team zich onrechtmatig benadeeld acht, kan de stuurman of coach schriftelijk een protest
indienen à € 25,-- bij de Protest Commissie tot 15 minuten na de sluiting van de race. Indien het
protest wordt toegekend volgt restitutie van betaalde € 25,--. Bij afwijzing van het protest vervalt de
€ 25,-- aan de wedstrijdorganisatie.
Het kantoor van de Protest Commissie bevindt zich op de Camping “De Paardekreek” achter / naast
de receptie.

11.

Laden en lossen met de beschikbaar gestelde kranen
Het laden en lossen van de sloepen m.b.v. de kranen dient te allen tijde ordelijk en veilig te
geschieden. De laadmeester, in overleg met de kraanmachinist, bepalen hoe er gehesen wordt en in
welke volgorde gelost en geladen wordt. Er mogen zich tijdens de hijsbewegingen geen personen in
of onder de hijs bevinden. Kranen (Hijsen) van de sloepen geschiedt op eigen risico.
De deelnemende teams zijn bij de hijswerkzaamheden (mede)verantwoordelijk voor het goed zijn
aangeslagen van hun sloep voor het hijsen. Zie ook het artikel “Lossen en laden van de “Algemene
informatie ” van dit programma.

12.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de “Veerse Meer Sloepenrace” is geheel voor eigen risico van de deelnemers,
inschrijvers en andere betrokkenen.
De organisatie “Veerse Meer Services” en haar vrijwillige medewerkers, noch de partijen die zij
vertegenwoordigt, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook:
waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of aan derden toebehorende en aan boord
aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het deelnemen aan de “Veerse
Meer Sloepenrace”.
Hieronder valt ook schade ten gevolge van hijswerkzaamheden en deelnemende voertuigen,
inclusief parkeren.
Deelnemende teams dragen zelf de zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep, aanhanger en
voertuig.
Deelname aan de “Veerse Meer Sloepenrace ” omsluit uw erkenning van dit wedstrijdreglement.
Tijdens de wedstrijd is de stuurman / vrouw ten alle tijden verantwoordelijk voor
sloep en de bemanning van de sloep.

