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WELKOM
Beste Coastal Roeiers,
Op 5 september verwelkomen A.R.S.R. ‘Skadi’ en de K.R. & Z.V. ‘De Maas’ u op de Rotterdam
Coastal Race. Aan de Kralingse Plas bij Koninklijke Roei en Zeil Vereniging “De Maas”
organiseren wij het eerste coastal evenement van Nederland sinds de uitbraak van COVID-19.
De coastal race zal worden verroeid op de Kralingse Plas en bestaat uit een uitdagend parcours
van 5.5 kilometer. Met uitzicht op de prachtige omliggende natuur en de skyline van Rotterdam
belooft dit een memorabele dag te worden.
Uniek bij deze wedstrijd is dat het de eerste keer is dat het publiek, vanaf het botenterrein of
elders, door middels van een smartphone of laptop de wedstrijd kan volgen.
De link is te vinden op http://sloepvolgen.nl
U kunt het spektakel aanschouwen op twee bijzondere plaatsen, waar U zicht heeft op het
spectaculaire ronden van de boeien. Onder het genot van een hapje of drankje vanaf het terras
van restaurant De Schone Lei heeft U een geweldig uitzicht op de eerste bocht waar de spanning
van de wedstrijd hoog zal oplopen. Aan de zuidkant van het parcours zijn twee bruggetjes die
een bijzonder zicht bieden op de volgende boei. Echter als U het evenement niet vanaf de kant
mee wilt maken is het in beperkte mate ook mogelijk om mee te varen met de wedstrijden.
Wij zullen het evenement inrichten conform de huidige COVID-19 richtlijnen en vragen daarbij om
uw begrip en medewerking.

Voorzitter vereniging:
Skadi: Floor Ruttenberg
De Maas: Maartje Zindler
Wedstrijdleider:
Martijn Rom Colthoff

Skadi:
www.skadi.nl/
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De Maas:
www.de-maas.nl/
Wedstrijd:
www.harbourraces.com/
www.facebook.com/harbourraces/
www.instagram.com/harbourraces/
ORGANISATIECOMMISSIE
Algemene informatie
Naam Roeivereniging

A.R.S.R. “Skadi” en de K.R. & Z.V. “De Maas”

Naam van de regatta venue

Rotterdam Coastal Races

Voorzitter van de Jury

Peter Boeken

Wedstrijdleider

Martijn Rom Colthoff

Hoofd Veiligheid

Irene Laane en Marit Klaasse

NOODNUMMERS
EHBO
● 112 indien levensbedreigend
● Hoofd veiligheid:
o Irene Laane: 06 19664605
o Marit Klaasse: 06 53686408
Verloop wedstrijd
● Martijn Rom Colthoff: 06 20097493
● Florens van Ballegooijen: 06 21697598
● Eva Ulenkate : 06 46996596

PAGE
\*

Captains Manual, Rotterdam Coastal Race 2020
Bereikbaarheid van het terrein
Het terrein bevindt zich op de Koninklijke Roei en Zeil Vereniging “De Maas” aan de Kralingse
Plas. Adres: Kralingse Plaslaan 121, 3062 CD Rotterdam

Openbaar Vervoer
Het terrein is goed bereikbaar met openbaar vervoer. We raden aan om vanaf Rotterdam Centraal
met tram 7 te reizen richting Woudestein. Deze tram vertrekt van platform D en komt na ca. een
kwartier bij tramhalte Jericholaan waaruit u dient uit te stappen. Hierna loopt u 500 meter naar De
Maas locatie aan de Kralingse Plas (zie afbeelding).

Auto en Botenwagen
Indien u met de auto komt kan u uw auto gratis bij de parkeerruimte naast het Beach House, Het
Kralingse Bos parkeren. Het is op loopafstand van de locatie. U komt hier het best door rechts de
rotonde te nemen nadat u langs De Maas bent gereden. Als u de weg volgt komt u aan het eind
van de straat aan uw rechterhand de parkeerplaats tegen. Het is ook mogelijk om in de buurt te
parkeren waar het ‘s weekends ook gratis is.
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De botenwagens dienen nadat de boten zijn afgeladen door te rijden en te parkeren aan de
Prinses Beatrixlaan. Hier zullen ze blijven tot het evenement voorbij is en dan terug zullen komen
om weer opgeladen te worden. Parkeren aan de Prinses Beatrixlaan is gedurend het weekend
ook gratis. Botenwagens kunnen niet blijven staan bij De Maas locatie.

Boten- en wedstrijdterrein
Registratiecentrum
Registratie is mogelijk bij de wedstrijdtafel op De Maas. Deze bevindt zich meteen rechts
bij de ingang, het zal duidelijk aangegeven worden met een bordje. Hier kunt u ook
wijzigingen doorgeven in uw opstelling. Hier krijgt u het definitieve tijdschema. Indien U een
boot huurt betaalt U hier nog de boten huur en ondertekent U een vrijwaringsverklaring.

Informatiecentrum

informeren de ploeg captains en
stuurlieden daarbij over het parcours
en de specifieke omstandigheden.
Tevens zal er aandacht worden
besteed aan veiligheid en de gang
van zaken na de finish.

Het informatiecentrum zal vanaf 8:30 uur
open zijn en zal gevestigd zijn in het
gebouw van de zeilvereniging ‘De Maas’.

Ruimte voor de meeting van de
ploeg captains
Voorafgaand aan iedere heat
worden palavers gehouden. We
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De Maas beschikt over de nodige sanitaire
voorzieningen.

Kleedkamers, douches en sanitaire
voorzieningen
Kleedkamer en douche faciliteiten zullen
beperkt zijn tijdens de dag.

Botenstalling
De steigers van De Maas bieden voldoende plaats om de boten aan te leggen. Als deze
plaatsen bezet zijn kunnen de resterende boten op schragen gezet worden aan de linkerzijde
van het terrein.

Logistiek tewaterlatingen en boten wissels
Tussen 7 en 9 gaan de boten te water. Hiertoe zullen ze gereden of gedragen worden naar de
vlotten. Er zijn hulptroepen aanwezig om de boten te water te laten. Tijdens het te water laten
zullen zogenaamde trackers gemonteerd worden op de boten. Hiermede kunnen de boten
gedurende de race gevolgd worden door toeschouwers.
Direct na het palaver gaan de ploegen het water op.
Na iedere heat komen de boten terug naar de steiger boven of aan de rechterzijde van het
terrein. Daar zullen de boten worden gedesinfecteerd.
Direct na iedere heat vindt de prijsuitreiking van desbetreffende heat plaats aan het vlot. Hier
zal de snelste ploeg en snelste novice ploeg van de heat een blik ontvangen.
De deelnemers van de volgende heat worden verzocht om, nadat de boten zijn
gedesinfecteerd, direct in te stappen en het water op te gaan. Op deze manier voorkomen we
opstopping bij de vlotten.
In verband met de Corona richtlijn, om het samenkomen van grote groepen te vermijden,
worden de deelnemers verzocht om na hun race het wedstrijd terrein te verlaten.
Volgt u hierbij de instructies van de wedstrijdleiding en de Rotterdam Coastal Race commissie
op.
De skiff heats zullen hun boten in het water leggen direct aansluitend aan de vieren. Na hun
race zullen zij aanmeren en hun boten uit het water halen en op bokjes leggen.
Deelnemende ploegen met eigen boten worden verzocht om hun boot ter beschikking te stellen
aan ploegen van andere heats tegen een bijdrage in de logistieke kosten van € 40.
De organisatie coördineert de toewijzing bij het lenen en uitlenen van de boten

Drinkwatervoorziening

Eten en drinken

De Maas beschikt over de nodige
drinkwatervoorzieningen. Er zijn kranen
binnen en buiten te bevinden

Op De Maas zal er koffie en een kleine
assortiment snacks beschikbaar zijn.

Medische faciliteiten
De eerste hulp zal zich aan de bovenkant van het terrein bevinden. Dit wordt duidelijk
aangegeven worden met een boord. Er zullen heir door de dag altijd twee artsen aanwezig
zijn.
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De Races

Meeting van de ploegcaptains/ palaver
Voor iedere heat zal een palaver plaatsvinden. Aanwezigheid van de stuurlieden en
ploegcaptains is verplicht. Een half uur voor de start van de volgende heats vinden de
desbetreffende palavers plaats.

Het wedstrijdgebied
De boten gaan te water en varen ca. 100 meter ten noorden van “De Maas”, hier bevindt zich
de start. De startlijn wordt gemarkeerd door twee boeien.
Na de start gaat de heat diagonaal, over de plas, richting restaurant De Schone Lei die zich aan
het noordoostelijke deel van de plas bevindt.
Na de eerste stretch is er een scherpe bocht over stuurboord. Bij deze boei bevindt zich een
wandelsteiger die zich uitstekend leent om foto’s van de races te maken. Na de bocht gaat het
parcours langs de oostzijde van de plas, langs De Molen. Aan het einde van deze stretch maakt
u weer een bocht over stuurboord.
Bij deze tweede bocht bevinden zich twee bruggetjes. Hier kan men uitstekende fotos maken
van een meeslepende race. Vervolgens gaat het parcours langs de Kralingse Plaslaan, zuidelijk
van het pittoreske eilandje, om bij het startgebied nogmaals een boei over stuurboord te ronden
en de ronde nogmaals te varen.
De finish bevindt zich net voor de “De Maas” Na de finish roeit u door naar het vlot waar
vrijwilligers u zullen helpen met aanleggen.
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●
●

●

●
●
●

Startlijn (gps-coördinaten startboeien)
o 51.934413 / 4.507691
o 51.933692 / 4.508570
Keerboeien (gps-coördinaten)
o 51.938325 / 5.521854
o 51.930698 / 4.518702
o 51.933286 / 4.508570
Lengte van de rakken tussen de keerboeien
o 1050 m.
o 860 m
o 820 m.
Finishlijn (gps-coördinaten)
o 51.933692 / 4.508570
o 51.933286 / 4.507691
Begeleidende boten:
o Met de wedstrijd zullen een drietal bootjes met de kamprechters meevaren
Eventuele aandachtspunten
o Aan de Zuidkant van het parcours ligt een eilandje. Het parcours gaat bezuiden
dit eilandje langs.

Tijdwaarneming en publicatie resultaten
De uitslagen en geroeide tijden worden op een bord op het wedstrijd terrein geschreven.
Na afloop van de races zullen ze digitaal gepubliceerd worden op de website.
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Voorlopige Timetable

7.00

Locatie open
Afladen en te water laten van de boten

8.45

Palaver 1e heat

9.30

Start 1e heat dames 4x+

10.00

Palaver 2e en 3e heat

11.00

Start 2e heat dames 4x+

11.05

Start 3e heat heren skiff

11.30

Palaver 4e en 5e heat

12.30

Start 4e heat heren 4x+

12.35

Start 5e heat dames skiff

13.00

Palaver 6e heat

14.00

Start 6e heat mixed 4x+

Samenvatting van de belangrijkste spelregels
De ploegcaptain
De ploegcaptain is er voor verantwoordelijk:
Dat de ploeg (en hijzelf) zich in staat acht op een verantwoorde wijze te gaan varen en de
wedstrijd aan te gaan. Dit is in het bijzonder belangrijk in geval de weers- en wateromstandigheden moeilijk dan wel onbekend zijn.
Dat zijn materiaal in orde is
De veiligheid en de uitrusting van de boot
Behalve de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals hielstrings en quick-release bij de
schoenen, dient er een zwemvest voor iedere roeier aan boord te zijn.
De stuurman/vrouw draagt gedurende de race zijn zwemvest
Daarnaast dient iedere boot een sleeplijn van tenminste 15 meter aan boord (en beschikbaar) te
hebben.

PAGE
\*

Captains Manual, Rotterdam Coastal Race 2020
De start
Drie minuten voor de geplande starttijd dienen de ploegen zich naar het startgebied te begeven.
Twee minuten voor de geplande starttijd moeten de ploegen zich in de buurt van de startlijn
bevinden.
De starter kan de wedstrijd laten beginnen zonder te letten op afwezigen.
De startprocedure
Elke boot mag zelf zijn positie kiezen op de startlijn, maar mag andere boten niet hinderen. Als
boten elkaar hinderen of als dat dreigt te gebeuren, moet elke ploeg proberen dit te vermijden.
De ploegen moeten de instructies van de starter of de scheidsrechter opvolgen.
De starter bevindt zich circa 50-100 meter achter de startlijn. Hij zorgt ervoor dat hij zicht heeft
op alle boten en dat de startsignalen zichtbaar zijn voor alle ploegen op de startlijn.
Er is een kamprechter/aligneur die precies op de startlijn staat.
De kamprechter/aligneur is verantwoordelijk voor het identificeren van boten die zich aan de
parcourszijde van de startlijn bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven. Hij
brengt onmiddellijk de starter en de kampsrechters op de hoogte van zijn besluit hierover.
Het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat geen enkel deel van hun boot
zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt
gegeven. De kamprechter is niet verplicht om ploegen hierover instructies te geven voordat het
startsein wordt gegeven. Ploegen in het startgebied dienen te allen tijde de instructies van de
starter of de kamprechter op te volgen. Nadat hij het 3-minuten-, 2-minuten- en 1-minuutsignaal
heeft gegeven zoals omschreven mag de starter de wedstrijd laten beginnen op de afgesproken
tijd zonder te letten op de positie van de ploegen.
Drie minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd:
● Drie ballen of vlaggen boven (of naast) elkaar hijsen duidelijk zichtbaar vanaf de
startlijn en
● Drie korte stoten op een toeter laten horen.
Alle boten moeten nu in de buurt van de startlijn blijven. Nadat de drie minuten zijn
verstreken, wordt het startsein gegeven, zelfs als niet alle boten de startpositie hebben
bereikt. Elke ploeg moet zelf de tijd tot de start in de gaten houden. Er worden geen
instructies gegeven aan ploegen over het aligneren, tenzij de kamprechter van mening is
dat er te veel boten over de startlijn liggen en dat de wedstrijd niet op een veilige of eerlijke
manier kan beginnen.
Twee minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd:
● Een van de drie opgehesen ballen of vlaggen laten zakken; en
● Twee heldere, korte stoten op de toeter laten horen.
Eén minuut voor de start zal de starter tegelijkertijd:
● Een van de twee resterende ballen of vlaggen laten zakken; en
● Eén heldere, korte stoot op de toeter laten horen.
Als de starttijd is aangebroken, geeft de starter het startsein door tegelijkertijd:
● De resterende vlag te laten zakken; en
● Eén lange stoot op de toeter te laten horen.
Precies drie minuten na het begin van de startprocedure laat de starter de vlag zakken.
Het is de keuze van de ploegen of zij een vliegende of een staande start maken.
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Het moment dat de overgebleven vlag naar beneden begint te zakken, is de officiële start van
de wedstrijd.
Samenvattende tabel van de startprocedure:
Tijd
- 3 minuten
- 2 minuten
- 1 minuut
START

Massale valse
start

Visuele signalen
Geluidssignalen
3 vlaggen (rood
3 korte stoten
🚩🚩🚩
met een wit
op de toeter
kruis)
2 vlaggen (rood
2 korte stoten
🚩🚩
met een wit
op de toeter
kruis)
1 vlag (rood met
1 korte stoot op
🚩
een wit kruis)
de toeter
De resterende
Lange stoot op
🚩 🡻
LANG
vlag laten
de toeter
valt
zakken (rood
met een wit
kruis)
Starter zwaait
Herhaalde korte
🏳 zwaaien
met de witte
stoten op de
herhaald
vlag
toeter

Als de start om een bepaalde reden vertraagd is, zal de starter die ploegen op de hoogte
brengen van de vertraging. Als de hele wedstrijd later moet beginnen, laat de starter alle
signalen zakken. Hij begint opnieuw met het aftelproces van drie minuten, nadat hij dit aan de
wachtende ploegen heeft medegedeeld.
Valse start
Een ploeg maakt een valse start als enig deel van de ploeg, de boot of het materiaal zich aan
de parcours zijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt gegeven.
Een ploeg die een valse start veroorzaakt, mag doorgaan met de wedstrijd maar krijgt een
tijdstraf van twee minuten.
Als tijdens een wedstrijd een aantal boten een valse start hebben veroorzaakt, kan de starter
besluiten de wedstrijd stop te zetten en opnieuw het startsein te geven. Ook kan hij de wedstrijd
laten doorgaan en straffen opleggen aan betrokken boten. Als de starter besluit de wedstrijd te
staken, doet hij dit door een rode vlag te hijsen en herhaalde korte stoten op de toeter te geven.

Tijdens de Race
Een ploeg dient ten allen tijde aanvaringen te vermijden. Het onderling raken van ploegen
waarbij geen schade ontstaat is geen reden voor een protest.
In geval van serieuze aanvaringen (van boten of riemen), zal de kamprechter beslissen wie
schuldig is en eventueel een straf opleggen aan de boot die verantwoordelijk is voor de
aanvaring.
Een ploeg die wordt ingehaald hoeft geen ruimte te geven aan de inhalende ploeg. Wel mag de
ingehaalde ploeg zijn koers niet verleggen waardoor de inhalende ploeg gehinderd wordt.
Bij de keerpunten moeten ploegen voorkomen dat ze andere ploegen hinderen en zich aan de
inhaal regels houden.
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De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het sturen en moeten de aanwijzingen van de
kamprechters opvolgen.
Eind van de race
Een ploeg heeft de wedstrijd voltooid als de voorsteven van zijn boot de finishlijn tussen de
twee boeien heeft bereikt. Alle ploegleden moeten de wedstrijd beginnen en afmaken.
Gelijke finish (death heat)
Als twee of meer ploegen zo dicht bij elkaar finishen dat het verschil niet kan worden bepaald,
dan wordt de uitslag een 'gelijke finish' genoemd.
Als er een gelijke finish is tussen ploegen, dan komen ze op dezelfde plaats te staan in het
klassement en wordt/worden de volgende plaats(en) leeg gelaten. Als de gedeelde plaats een
medailleplaats is, zal de organisatiecommissie zorgen voor een zaag teneinde de medailles
doormidden te zagen.
Kamprechters c.q. de jury
In principe bestaat de jury uit personen die de volgende taken uitvoeren:
● Voorzitter van de jury
● Starter
● Kamprechter/aligneur
● Wedstrijd Kamprechter
● Kamprechter bij de finish
● Kamprechter voor de controle
De jury wordt benoemd door de organisatiecommissie.
De voorzitter van de jury wijst taken toe aan ieder lid van de jury en houdt toezicht op hun
activiteiten. Hij zit vergaderingen voor en zorgt voor een goede coördinatie met de
organisatiecommissie en met name de wedstrijdleider.
Disciplinaire maatregelen
De jury legt disciplinaire maatregelen als de regels worden overtreden. Onderstaande
disciplinaire maatregelen staan ter beschikking van de jury:
● Berisping
● Tijdstraf
● Diskwalificatie
Protesten
Een ploeg die van mening is dat zijn wedstrijd niet volgens de regels is verlopen, kan na het
eind van de wedstrijd en voor het verlaten van het finishgebied bezwaar maken bij de
kamprechter door een arm op te steken.
De jury besluit of het protest gerechtvaardigd was. Dit besluit wordt genomen voor de volgende
ronde van wedstrijden in het desbetreffende evenement en in elk geval niet later dan twee uur
na de laatste wedstrijd van de dag.
Een ploeg of ploegen van wie het bezwaar is afgewezen of die getroffen zijn door het
goedkeuren van het bezwaar, kan in beroep gaan volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden
Indien het gaat om een protest aangaande de finale van een evenement als gevolg van een
bezwaar, dan wordt de prijsuitreiking van dat evenement niet uitgesteld. Als door het hierop
volgende besluit van het bestuur van de jury het eindklassement van het evenement verandert,
dan worden de officiële uitslagen daarop aangepast. Als dit effect heeft op de medaille plaatsen,
dan worden de medailles indien nodig opnieuw toegekend in overeenstemming met het besluit.
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KNRB Klassement Coastal Roeien 2020
1. Het Klassement bestaat uit vijf wedstrijden:
•
•
•
•
•

5/9 : KR&ZV De Maas/ASR Skadi, Rotterdam Coastal Race, locatie Kralingse Plas.
19/09: RZV De Amstel, IJmeer Challenge vanaf IJburg.
3-4/10: SRV/KR&ZV Hollandia, Scheveningen.
24/10: KWVL, Coastal Loosdrecht, op de Loosdrechtse Plassen.
15/11: KNZ&RV, Royal Pampus Cup, locatie Muiden

2. Boottype
Gestuurde dubbel coastal vier (Yole de Mer) zoals bedoeld in artikel 13 van appendix 22
van de FISA Rules of Racing.
3. Inschrijvingen
Inschrijving voor de wedstrijden vindt uitsluitend plaats via het KNRB inschrijfsysteem. Het
artikel 29 van het Reglement voor Roeiwedstrijden is van toepassing.
Een aan een wedstrijd deelnemende ploeg wordt automatisch opgenomen in het
klassement. Ploegen kunnen uiteraard ook aan afzonderlijke wedstrijden deelnemen.
4. Races
De wedstrijden 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. Verenigingen
Deelname door ploegen/verenigingen die niet over een Coastal vier beschikken is mogelijk.
Zij dienen dit bij de inschrijving kenbaar te maken. Bij de registratie dient een zg.
vrijwarings-verklaring 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 wedstrijden staan open voor dames, heren en mixed ploegen. De mixed ploegen zullen
uit 2 dames en 2 heren bestaan.
7. Samenstelling van de ploegen
Verenigingen zijn vrij om hun ploegen samen te stellen. Zij mogen gedurende 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 mogen
gedurende de competitie uit maximaal zes roeiers bestaan.
8. Het klassement
Heat-indeling Eerste wedstrijd: loting Na de eerste wedstrijd: indeling op basis van de stand
in het klassement.
Puntentelling
Voor iedere heat, de eerste plaats 5 punten, de tweede 4 punten, de derde 3 punten etc.
Voor het eindklassement tellen de vier beste resultaten mee.
Eindklassement
Er worden afzonderlijke klassementen gemaakt voor dames, heren en mixed ploegen. De
winnaar van het klassement ontvangt medailles voor het KNRB klassement coastal roeien
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en een verenigingswisselprijs. De ploeg met het hoogste totale aantal punten wint het
klassement. Bij gelijk aantal punten wint de ploeg met de meeste overwinningen.
9.
Competitieleider Martijn Rom Colthoff, romco@wxs.nl (+31 6 20097493)
Hoofd van de Jury Rob Bijderwieden, rbijderwieden@quicknet.nl
Meer informatie
https://knrb.nl/knrb-klassement-coastal-roeien/
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