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1. Introductie
Vrijdag 8 Juli vindt de eerste editie van de KNSRB Beach Sprints plaats, die tevens daarmee de eerste

Beach Sprint op Nederlandse wateren zal zijn.

De KNSRB Beach Sprint wordt verroeid op de Noordzee, met start en finish op het Scheveningse

strand. De ploegen roeien eerst 250 m de zee op, waar zij een keerboei ronden en hetzelfde stuk

terugvaren. De wedstrijd wordt verroeid in Coastal 4* boten, en is gericht op de studenten roeiers

van Nederland. Naast de wedstrijdbaan is tevens de mogelijkheid voor het

2. Organisatie
Organiserende vereniging Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond (KNSRB)

Hoofd van de Jury Peter Boeken peterboeken1@gmail.com

Wedstrijdleider Wouter van der Does woutervanderdoes@hotmail.com

Veiligheidscoördinator Peter Lindeman p.lindeman@xs4all.nl

Voorzitter Commissie Joris Bergman coastal@knsrb.nl

3. Noodnummers

● EHBO

o Bij acute nood en levensbedreigende situaties: 112

o Huisartsenpost: 070 346 96 69

o Overige EHBO: gebruik portofoon of bel alarmnummer EHBO’er…

o Adres voor ambulance: Strand Noord 60, 2586 JL Den Haag (Strandopgang

Parkeerplaats Zwarte Pad).

● Wedstrijdverloop

o Wedstrijdleider: +31 6 36171429

4. Registratie
Alle deelnemers registreren zich bij Beachclub Culpepper, waar tevens het palaver voor stuurlieden

aanwezig is.

mailto:peterboeken1@gmail.com
mailto:woutervanderdoes@hotmail.com
mailto:p.lindeman@xs4all.nl
mailto:coastal@knsrb.nl


5. Bereikbaarheid van het Regatta Terrein

De wedstrijd zal plaatsvinden iets ten noorden van Beachclub ‘Culpepper’ te Scheveningen, om

drukte met de strandopgang, die tevens dienst doet als toegang voor hulpdiensten, direct naast

‘Culpepper’ te vermijden. De roeiboten zullen daar al op locatie zijn. In overleg met de Kust

Zeilvereniging Schevening mogen wij onze boten in hun gebied te water laten. De zeilvereniging is

verder niet betrokken bij de wedstrijd als organisator en daarom kunnen deelnemers ook geen

gebruik maken van hun faciliteiten. Om deze reden zal de baan dan ook niet direct voor de

zeilvereniging liggen, maar gebruiken wij hun vaargebied een stuk ten zuiden van het clubhuis.

Het secretariaat van de wedstrijd zal zich bevinden in beachclub ‘Culpepper’, daarom zal bij de

komende paragrafen over bereikbaarheid ‘Culpepper’ als uitvalsbasis gebruikt worden. Van deze

locatie tot de baan is het ongeveer 2 minuten lopen.



5.1 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer. De tramhalte Zwarte Pad bevindt zich op 600

meter loopafstand van het regatta terrein, zoals hieronder te zien is.

5.2 Bereikbaarheid met de fiets
Voor deelnemers die dichtbij woonachtig zijn, is de fiets een geschikt vervoersmiddel om bij de

wedstrijd te komen. Een de fietsparkeerplaats noorderstrand 2 bevindt zich op zeven minuten lopen

van het regatta terrein.



5.3 Met de auto
Parkeerplaats het Zwarte Pad is gelegen op loopafstand van het regatta terrein. Deze parkeerplaats is

betaald, en kost per uur 2.65 met een maximaal dagtarief van 15.90 (6 uur).



6. Voorlopig programma
Het programma is onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal

inschrijvingen. Palavers en registratie vinden bij Culpepper plaats.

Tijd Culpepper Wedstrijdbaan

10:45 Secretariaat open, registratie open H4*

11:00 Palaver kamprechters

11:15 Registratie open D4*

11:30 Palaver Stuurlieden H4*

12:00 Palaver Stuurlieden D4* Voorwedstrijden H4*

11:45 Registratie open Mix2x

12:30 Palaver Mix2x Voorwedstrijden D4*

13:00 Voorwedstrijden Mix2x

13:30 Pauze Pauze

13:45 Halve finales H4*

14:05 Halve finales D4*

14:25 Halve finales Mix2x

14:45 Halve finales Mix4*

15:05 Pauze Pauze

15:30 A/B Finales (alle blokken)

17:00 Einde wedstrijd Einde wedstrijd

Blokkenschema:

Blok Velden Meldtijd Palaver Voorwedstrijden Halve finales A/B Finales

1 H4* 10:45-11:15 11:30-11:50 12:00-12:30 13:45-14:05

15:30-17:102 D4* 11:15-11:45 12:00-12:20 12:30-13:00 14:05-14:25

3 Mix2x 11:45-12:15 12:30-12:50 13:00-13:30 14:25-14:45

4 Mix4* 13:45-14:15 14:30-14:50 nvt. 14:45-15:05



7. Deelnemers en indeling
Loting
De loting wordt spoedig bekend gemaakt via de Time-team pagina van onze wedstrijd:

https://regatta.time-team.nl/knsrbbeachsprints/2022/draw/events.php

Aanwezigheid deelnemers
Ploegen dienen uiterlijk 45 minuten voor de start van de heat te registreren. Stuurlieden moeten

verplicht deelnemen aan de Palaver voor stuurlieden. In de Mix2x zijn beide roeiers verplicht deel te

nemen aan de Palaver.

https://regatta.time-team.nl/knsrbbeachsprints/2022/draw/events.php


8. Faciliteiten
Zoals reeds aangegeven is er een samenwerking met beachclub ‘Culpepper’ om de faciliteiten buiten

het racen om aan de deelnemers te bieden. Deze bevindt zich direct na de strandopgang ‘Zwarte

Pad’ rechts. Hier zal het secretariaat van de wedstrijd zich bevinden. Ook kunnen deelnemers hier

plaatsnemen op het stuk gereserveerd terras om een hapje en/of drankje te bestellen. Tijdens de

race kan men hier hun tas achterlaten. Alle deelnemers mogen gebruik maken van het sanitair van

‘Culpepper’, ook zijn hier watertappunten en voldoende schaduwplekken.

Om drukte te voorkomen willen wij onze deelnemers ook verwijzen naar openbare sanitaire

voorzieningen en de strandpaviljoens ter hoogte van de Pier, zoals hieronder aangegeven.



9. De races

Het format van de races zal worden aangepast op basis van de weersomstandigheden en

onstuimigheid van de branding om de veiligheid van de roeiers, medewerkers, en het materiaal te

waarborgen. Bij goede omstandigheden zal de race plaatsvinden met start en finish op het strand. Bij

slechte omstandigheden in toenemende mate zal eerst de finish worden aangepast, en daarna de

start. Mochten de omstandigheden de wedstrijd in het geheel niet toelaten, dan wordt deze afgelast.

De omstandigheden en daarvoor nodige maatregelen zullen beoordeeld worden door de

veiligheidscoördinator, in samenspraak met het Hoofd van de Jury.

9.1 Wedstrijdbaan



9.2 Voorbereiding Start
Ter voorbereiding op de start worden de coastal vieren door de roeiers en boat handlers in

gereedheid gebracht. Op commando van de kamprechter op de start zullen zij de boot klaar leggen in

het water, en zullen de roeiers instappen. De renner (stuurman/-vrouw) staat voor de startlijn op het

strand gereed.

Aangepaste voorbereidingen start door omstandigheden:
Wanneer de omstandigheden dermate slecht zijn dat een beach start niet mogelijk is, zal ook de

stuur direct plaatsnemen in de roeiboot en zal de race vanaf daar direct gestart worden door de

kamprechter aan de start.

Startprocedure
3 minuten voor de start hebben de roeiers en boat handlers de boten gereed aan het water en is de

stuurman/-vrouw aanwezig bij de startlijn.

2 minuten voor de start brengen de roeiers de boot het water in en stappen de roeiers in de boot.

30 – 20 seconden voor de start roept de starter de call ‘opgelet’ en kan de race elk moment gestart

worden. Dit omdat de starter op die manier rekening kan houden met de inkomende golven.

Aangepaste start door omstandigheden:
Bij de aangepaste start wordt er direct vanaf het water gestart, en wordt er dus niet vanaf de start

naar de boot toe gerend. De startprocedure is hieronder te zien, maar blijft grotendeels gelijk, met

als uitzondering dat de stuur tegelijk met de roeiers de boot in stapt.

3 minuten voor de start hebben de roeiers en stuurman/-vrouw en boat handlers de boten gereed

aan het water.

2 minuten voor de start brengen de roeiers, stuurman/-vrouw, en de boat handlers de boot het

water in en stappen de roeiers en stuurman/-vrouw in de boot.

30 – 20 seconden voor de start roept de starter de call ‘opgelet’ en kan de race elk moment gestart

worden. Dit omdat de starter op die manier rekening kan houden met de inkomende golven.



Valse start
Een valse start vind plaats wanneer een renner de startlijn passeert voor het startsignaal, of wanneer

een roeier begint met in de boot stappen voor het startsignaal.

Een valse start is ter beoordeling van de kamprechter op de start. Wanneer deze een valse start

vaststelt, krijgt de overtreden een waarschuwing, waarbij twee waarschuwingen leiden tot

uitsluiting.

9.3 Wedstrijdverloop
Na de start rent de stuurman/-vrouw van de ploeg buitenom de rode baanvlag naar de boot die in

het water klaarligt. Wanneer de renner in is gestapt, vertrekken de roeiers in wedstrijdhaal richting

de keerboei die 250 m uit de kant ligt in hun wedstrijdbaan. Na het ronden van de keerboei keert de

ploeg in een rechte lijn terug naar het strand.

Aangepast wedstrijdverloop door omstandigheden
Wanneer er direct met stuur en roeiers in de boot wordt gestart vanaf het water, vervalt het stuk

rennen na de start.

9.4 Finishprocedure
Bij de finishprocedure komt de roeiboot door de branding aan, en zal deze op het strand landen

onder begeleiding van de boat handlers. Voordat de boot op het strand land, moet verplicht de vin

van de boot ingetrokken als dit bij het bootmodel mogelijk is. Ook moet de boeg de riemen

intrekken, en gecontroleerd dwars over de boot leggen. Na het beachen van de boot springt de boeg

uit de boot, en rent buitenom de rode baanvlag naar de finish om daar op de finishknop te drukken.

Aanpassing 2:
Mochten de omstandigheden ook een aangepaste beach finish niet toelaten, dan wordt de finishlijn

verplaatst naar het water. De finishlijn zal dan op een veilige afstand uit te kant liggen, ter

beoordeling van de veiligheidscoördinator. Ploegen zullen direct na de finish het bevel krijgen om te

houden van de kamprechter op de finish, zodat de boot tot stilstand komt voordat deze de branding

bereikt.

9.5 Veiligheidsmiddelen
Zwemvesten worden bij de coastal boten geleverd door Swift. Alle stuurlieden zijn verplicht om een

zwemvest te dragen gedurende de race. Voor elke roeier moet een zwemvest binnen bereik zijn in de

boot, maar deze hoeven niet standaard gedragen te worden tijdens het evenement. Dit is conform

de richtlijnen van World Rowing.


