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WELKOM
De vier verenigingen Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging, Roei- en
Zeilvereniging De Amstel, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne en Koninklijke
Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop hebben de handen ineengeslagen om
een nieuwe wedstrijd coastal roeien te organiseren op een uitdagende locatie, het strand in
IJmuiden.
Het jaar 2021 is de eerste editie van het evenement en hopelijk de start van een lange
traditie.
Namens de organisatie,
Harald Kruithof
Erik Kraak
Marcel Revet
Marco Blauwhof
Peter Boeken
Maartje van der Meulen
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ORGANISATIECOMMISSIE
Algemene informatie
Naam Roeiverenigingen

Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne
Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging
Roei- en Zeilvereniging De Amstel
Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging
De Hoop

Voorzitter van de Jury

Peter Boeken

Wedstrijdleider

Marco Blauwhof

Hoofd Veiligheid

Rudolf Poolman

NOODNUMMERS
•
•

EHBO : 112 indien levensbedreigend en +31 (0)6 28650561 (Rudolf Poolman) voor
andere situaties
Verloop wedstrijd : +31 (0)6 15876235 (Marco Blauwhof)

COVID 19 BASISREGELS
De organisatie hanteert de van overheidswege geldende COVID-19 maatregelen. Kort
samengevat komt dit op het volgende neer.
•
•
•
•
•

Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. Voorkom dat u andere mensen besmet.
Schud geen handen.
Geef elkaar de ruimte.

BEREIKBAARHEID VAN HET REGATTATERREIN
Algemeen
• Locatie: IJmuiderslag in IJmuiden, Activiteitenstrand Zone 3
• De regatta is te gast bij de Kust Zeil Vereniging Velsen (KZVV)
• Adres: Kennemerstrand 802, 1976 GA IJmuiden
• De locatie is voor roeiers bereikbaar vanaf de IJmuiderslag via het Zeewindepad
(lopen, fietsen)
Auto
• Met de auto parkeren op parkeerplaats IJmuiderslag Zone 3, Heerenduinweg
IJmuiden
• Parkeertarief € 1,80 per uur, maximaal € 8,50 per dag. Vanaf hier is het 1000 meter
lopen naar het regattaterein, reken op 15 minuten looptijd.
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Let op: dichterbij parkeren op de lus van de IJmuiderslag is mogelijk maar slechts
maximaal 4 uur en € 2,30 per uur.
Afbeelding 1: parkeren en overzicht terrein
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Aankomend met botenwagen
Botenwagens
• Voor botenwagens geldt een bijzondere en dwingende instructie.
• Botenwagens moeten zich melden bij de rotonde bij Seaport Marina (zie afbeelding
1). Vanaf daar worden de botenwagens door de officiële strandvervoerder het strand
op getrokken en over het strand naar de locatie bij de KZVV gebracht. Deze service
is de gehele dag beschikbaar en flexibel maar we ontvangen tevoren wel graag een
verwachte aankomsttijd. We gaan uit van aankomst in de ochtend tussen 8.00u en
9.30u en vertrek in de middag om 16.00u. Graag contact tevoren met de
wedstrijdorganisatie ter bevestiging hiervan en over afwijkende wensen: Marco
Blauwhof via 06 15 87 62 35.
• Toegang met eigen auto’s op het strand is niet toegestaan.
De botenwagens kunnen gedurende de dag op het strand voor de Kust Zeil
Vereniging gestald worden.

BOTEN- EN WEDSTRIJDTERREIN
Registratiecentrum
Vanaf 08h30 kunt u zich melden bij de wedstrijdtafel bij de KZVV. U ontvangt bij registratie
verder informatie.

Ruimte voor de meeting van de ploegcaptains
Bij de Kust Zeil Vereniging Velsen (KZVV).

Botenstalling
De boten kunnen in Zone 3, dus ten zuiden van Zone 2 dat voor strandgasten is bedoeld,
vanaf het strand te water gelaten worden. De botenwagens kunnen gestald worden op het
strand voor de KZVV, eventueel kan een strandtrailer gebruikt worden voor vervoer over
het strand naar de kustlijn.
Let op:

Hoogwater is om 8:16u
Laagwater is om 17.00u
In de loop van de dag wordt het strand dus steeds breder en de branding
steeds ondieper.

Faciliteiten
•
•

Er zijn geen kleedkamers beschikbaar.
In strandtent Beach Inn is gelegenheid tot eten en drinken.

Medische faciliteiten
EHBO via reddingsbrigade IJmuiden

Stuurliedenweging
Er geldt een minimumgewicht van 55 kg voor stuurlieden. Het is aan het hoofd van de jury
of hij daadwerkelijk wil gaan wegen en of alle stuurlieden of er steekproefsgewijs of
helemaal niet gewogen wordt.
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Botenweging
De boten zullen tijdens de North Sea Costal Cup niet gewogen worden.

Logistiek tewaterlatingen en botenwissels
•
•
•
•
•

Indien een boot in het opvolgende blok gebruikt wordt dan kan gewisseld worden langs
de kustlijn. Als een boot een blok niet gebruikt wordt of aan het einde van het blok kan
de boot voor de KZVV gestald worden en/of op de trailer geladen worden.
Tijdens het palaver ontvangt de stuur van de Coastal4 en de roeier van de skiff de
nadere instructies.
Voordat een ploeg het water opgaat, meldt de Captain van de ploeg zijn/haar ploeg
aan bij de kamprechters en bij terugkomst meldt de captain zijn/haar ploeg weer af.
Bij het te water gaan vindt er ook een check op veiligheid plaats (sleeplijnen,
zwemvesten).
De te water lating vindt in de branding plaats. Hiervoor is het noodzakelijk om vier
helpers per vier beschikbaar te hebben. De helpers staan in de branding en houden de
boot vast tot de roeiers zijn ingestapt, bij het uitstappen van de helpers de boot en
helpen de roeiers met uitstappen. De gedachte is dat ploegen hun verenigingsgenoten
vragen te helpen met in- en uitstappen. De organisatie zal ook zorgen voor een aantal
vrijwilligers. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegcaptain om te zorgen dat voor
het water gaan afspraken zijn gemaakt over de hulp bij in en uitstappen. De organisatie
assisteert in de coördinatie bij het in- en uitstappen, instructies van de officials dienen
opgevolgd te worden.

Zwemvesten
In verband met de bijzondere omstandigheid dat de boten door de branding te water worden
gelaten en dat door de branding terug geroeid wordt is het voor alle roeiers van ploegen aan
de endurance race verplicht om tijdens de gehele outing een zwemvest te dragen. Het is dus
niet voldoende de zwemvesten aan boord van de boot te hebben.

DE RACES
Meeting van de ploegcaptains / Palaver
Bij de Kust Zeil Vereniging (KZVV) 10h00 voor Blok 1, 12h30 voor Blok 2 en 14h00 voor
Blok 3.

Het wedstrijdgebied
Endurance
Voor de endurance wedstrijden wordt een baan uitgezet van 4 tot 6 kilometer. In principe een
driehoek volgens onderstaande opzet maar de definitieve baan wordt op de dag zelf op basis
van de omstandigheden vastgesteld en medegedeeld op het palaver.
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Afbeelding 2: Baan Endurance Race (voorlopig)

Beach Sprints
Voor de beach sprints wordt twee banen uitgezet van 250 meter heen en terug vanaf de
vloedlijn volgens onderstaande opzet. Één baan per ploeg.
De start is op het strand. De roeier rent na het startcommando naar de boot die in de
vloedlijn klaarligt en door drie personen gereed wordt gehouden. De roeier stapt in en roeit
naar de keerboei en daarna terug. Bij terugkomst in de vloedlijn wordt de roeier opgevangen
door de drie helpers, stapt uit en de roeier rent naar de finishlijn op het strand (gelijk aan de
startlijn). De roeier die het eerst over de finishlijn komt wint de heat.

Tijdwaarneming en publicatie resultaten
Digitale waarneming, publicatie na de prijsuitreiking

Prijsuitreiking
Ca 15.30u bij de borrel afhankelijk van eindtijd laatste heat. Locatie strandtent Beach Inn.
Borrel en prijsuitreiking is onder voorbehoud van de mogelijkheden in verband met de
corona-maatregelen.

Startprocedure
Samenvatting van de startprocedure:
Tijd

Visuele signalen

Geluidssignalen
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START
Valt
Massale valse start

O

ê

zwaaien

KNRB
3 ballen (rood met
een wit kruis)
2 ballen (rood met
een wit kruis)
1 bal (rood met
een wit kruis)
De resterende bal
laten zakken (rood
met een wit kruis)
Starter zwaait met
de rode vlag

LANG

herhaald

3 korte stoten op
de toeter
2 korte stoten op
de toeter
1 korte stoot op de
toeter
Lange stoot op de
toeter
Herhaalde korte
stoten op de toeter

Zie voor de volledige beschrijving ook de reglementen (samenvatting te vinden in het losse
supplement ‘2019_KNRB Captains Manual Coastal Rowing - Samenvatting regelement
Coastal wedstrijden’.
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VOORLOPIG PROGRAMMA
(onder voorbehoud en afhankelijk van aantal inschrijvingen)
Tijd
North Sea Coastal Cup 2021

08h16
08h30

Vanaf 08h00 vervoer botenwagens vanaf
Seaport Marina
Hoogwater
Vanaf 08h30 ontvangst en registratie

Blok 1
10h00
10h15
11h00
11h30
12h00
12h30

Coastal-4 Dames en Mix
Palaver Blok 1
Boten te water
Start Blok 1 Coastal-4 D heat 1
Botenwissel tussen heat 1 en 2
Start Coastal-4 D heat 2
Boten op het strand

Blok 2
12h30
12h45
13h30

Coastal-4 Heren
Palaver Blok 2
Boten te water
Start Blok 1 Coastal-4 H heat 1

Blok 3
14h00
14h15
15h00

Beach Sprints
Palaver Blok 3
Oefenstarts
start Coastal skiff H + D

15h30
17h00

prijsuitreiking + borrel
Laagwater

08h00
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KNRB KLASSEMENT COASTAL ROEIEN Reglement 2021
1. Wedstrijden
Het klassement bestaat uit 4 wedstrijden:
Datum
28 augustus 2021
5 september 2021
11 september 2021
19 september 2021

Wedstrijd
North Sea Coastal Cup, K.A.R.Z.V. De Hoop / K.R.& Z.V. Het Spaarne /
K.N.Z.&.R.V. / R.& Z.V. De Amstel, IJmuiden
Rotterdam Harbour Races, A.R.S.R. Skadi / K.R.& Z.V. De Maas,
Rotterdam
Katwijk Coastal, Skuytevaert / Die Leythe, Katwijk
IJmeer Challenge, R.&Z.V. De Amstel, IJburg

2. Boottype
Gestuurde dubbel coastal vier (Yole de Mer) zoals bedoeld in artikel 13 van appendix 22 van de FISA
Rules of Racing.

3. Inschrijven
Inschrijving voor de races vindt uitsluitend plaats via het KNRB-inschrijfsysteem. Het artikel 29 van
het Reglement voor Roeiwedstrijden is van toepassing.
Een aan een race deelnemende ploeg wordt automatisch opgenomen in het klassement met
uitzondering van ploegen die deelnemen aan het KNRB Studenten Klassement Coastal Rowing 2021.
Ploegen kunnen uiteraard ook aan afzonderlijke races deelnemen.

4. Races
De races worden gevaren in zo groot mogelijke heats. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen
en beschikbare boten.
De FISA Rules of Racing en aanvullende bepalingen (appendix 22) zijn van toepassingen op de races,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Captains Manual en/of de Bulletins van de
wedstrijdorganisatie.

5. Materiaal
Deelname door ploegen/verenigingen die niet over een Coastal vier beschikken is mogelijk. Zij dienen
dit bij de inschrijving kenbaar te maken. Voor het gebruik van de boten is een vergoeding
verschuldigd en bij de registratie dient een vrijwaring te worden getekend.
Van de deelnemende verenigingen die over Coastal vieren beschikken, wordt verwacht dat zij,
eventueel tegen een bijdrage in de logistieke kosten, deze ter beschikking stellen aan deelnemende
ploegen van verenigingen die (nog) niet over een Coastal vier beschikken.

6. Ploegen
De races staan open voor dames, heren en mixed ploegen. De mixed ploegen minimaal 2 roeiende
dames bevatten.

7. Samenstelling van de ploegen
Verenigingen zijn vrij om hun ploegen samen te stellen. Zij mogen gedurende het klassement per
wedstrijd zoveel wisselen van roeiers als gewenst. Wel dient te worden aangegeven welke ploeg
nummer 1 is van de vereniging, welke nummer 2, etc.
Combinatieploegen (combinatie van 2 of meer verenigingen) mogen gedurende het klassement uit
maximaal zes roeiers bestaan.
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8. Het klassement
Heat-indeling
Eerste race: loting
Na de eerste wedstrijd: indeling op basis van de stand in het klassement.
Wedstrijden die deelnemen aan het klassement dienen de heats in te delen conform de regels van
het klassement.
Uitzondering voor buitenlandse ploegen: Buitenlandse ploegen die incidenteel aan een van de
klassementswedstrijden meedoen kunnen door de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd - in
overleg met de wedstrijdleider van het klassement - verdeeld worden over de heats.
Puntentelling
Voor iedere heat, de eerste plaats 5 punten, de tweede 4 punten, de derde 3 punten etc. Voor het
eindklassement tellen de 4 beste resultaten mee.

9. Eindklassement
Er worden afzonderlijke klassementen gemaakt voor dames, heren en mixed ploegen.
De ploeg met het hoogste totale aantal punten wint het eindklassement. Bij gelijk aantal punten wint
de ploeg met de meeste overwinningen.
De winnende ploeg van ieder klassement ontvangt medailles voor het KNRB Klassement Coastal
Roeien en een wisselprijs voor hun vereniging.

10. Organisatie
Wedstrijdleider: Marco Blauwhof, wedstrijdleiding@northseacoastalcup.nl, 0615876235
Hoofd van de Jury: Peter Boeken, peterboeken1@gmail.com, 0651231032
Meer informatie:
https://knrb.nl/knrb-klassement-coastal-roeien/
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