13de editie

PROGRAMMA EN INFOBOEKJE

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012

WWW.VEERSEMEERRACE.NL

13de editie

Inhoudsopgave | Programma

inhoudsopgave
P5: Voorwoord | P7: Hoofdprijs | P9: Aanrijroutes | P11: Plattegrond Kortgene | P13: Algemene informatie | P19: Verlichte Vlootschouw | P21: Wedstrijdregelement | P31: Sponsoring
| P32: Dankwoord en Colofon

Programma Veerse Meer Sloepenrace 2012
09.00 Kraan beschikbaar op het Havenplein Kaaioprit. | 10:00 Gratis Koffie verkrijgbaar in de
tent. | 10:00 -12:00 Inschrijving teams bij infobalie in de tent op de camping de Paardekreek.
Controle namenlijst en verstrekken van startnummer en routekaart. | 09:00 - 12:30 Kraan beschikbaar voor lossen van sloepen. | 12:30 - 13:00 Controle op uitrusting sloepen. | 13:00
Officiële opening Veerse Meer Sloepenrace 2012 in de feesttent. Aansluitend Palaver voor de
stuurlieden in de “recreatieruimte Camping Paardekreek”. Dit Palaver is voor de middagrace en
de nachtelijke Vlootschouw. | 13:30 Volgboten verlaten het havenkanaal en wachten buiten het
startgebied op hun e.v.t begeleidende sloep. | 13:45 Sloepen varen op naar startpositie in Havenkanaal. | 14:00 Start 1e groep middagrace. | 17:00 Sluiting finish middagrace. | 16:00
- 18:00 Kranen middagrace sloepen. | 18:15 Prijsuitreiking middagrace in de tent. Roeiers
maaltijd in de tent voor degene die gereserveerd hebben. | 20:30 Kanaal wordt vrijgemaakt
voor de nachtelijke Vlootschouw. | 20:45 Sloepen varen op naar startpositie in havenkanaal. |
21:00 Start 1e groep van de nachtelijke FLOWER POWER vlootschouw. | 22:00 sluiting finish
nachtelijke FLOWER POWER vlootschouw. | 22.00 - 01:30 Roeiersfeest in de tent. | 21:45 23:00 Kraan beschikbaar voor laden sloepen. | 23:30 Prijsuitreiking vlootschouw in de tent. |

www.paardekreek.nl

01:30 Sluiting Veerse Meer Sloepenrace 2012.
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Voorwoord

Voorwoord
veerdam 3, Kortgene, tel: +31(0) 113-307171

Full Service Jachthaven

Bootverhuur

Beschutte ligplaatsen aan het Veerse meer.

Verhuur van open zeilboten en

Gratis Wifi!

zeiljachten van 22 tot 38 ft.

Vernieuwde steiger!
Nieuw sanitairgebouw en tankstation!

Watersportwinkel

Jachtmakelaardij
Wij tonen u graag ons aanbod

De dertiende editie van de Veerse Meer Sloepenrace zal dit
jaar gehouden worden op de 15 september. We zijn heel trots
om genomineerd te zijn voor beide hoofdklasses en zien dat
ook als kroon op ons vrijwilligerswerk. Met elkaar zien we toch
ieder jaar weer de uitdaging om er iets moois van te maken.
Het moet gewoon allemaal goed zijn zodat onze gasten zich
niet hoeven te ergeren aan lange wachttijden bij het kranen
of waar haal ik mijn informatie vandaan. Ieder jaar zien we
het programmaboekje mooier worden en groeit het aantal
deelnemers, dat geeft ons vertrouwen.

Vrijetijds- en watersportkleding en
(technische) accessoires voor uw schip.

In het seizoen 7 dagen
per week geopend.

Horecagelegenheden
Watersporcafé BooT
Modern eetcafé met terras

Technisch allround
Service Center

aan de haven.

Reparatie en onderhoudswerkzaamheden.

Restaurant het Veerhuis
Culinair en sfeervol genieten.

Informeer naar
beschikbare ligplaatsen!

0113 - 307176

Winterbergng tot 16 ton!

0113 - 307173

Het thema van de verlichte vlootschouw is dit jaar Flower
Power. We hebben er zin in en hopen dat het weer gezellig
wordt. In ieder geval zal er een belangrijke gast uit de jaren
70 aanschuiven om de avond luister bij te zetten.
Met nog twee genomineerde wedstrijden na de VMS13 kan
het een spannende strijd worden op het Veerse Meer. Worden
er posities zeker gesteld? Of stuivertje wisselen qua positie
wie zal het zeggen. Het wedstrijdrekenteam heeft alles goed
voorbereid en na een interessante voorlichtingbijeenkomst
met Floor zijn er onduidelijkheden weggenomen.
Marc Beerens
Veerse Meer Sloepenrace wordt georganiseerd door:
Samenwerkende Sloeproeiteams Kortgene
Verantwoording Stichting Wilde Mossels

Alle openingstijden en tarieven: www.deltamarina.nl
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Hoofdprijs

Winnaars 2011
Heren

Winnaars 2011
Dames

HH: Hjoed’n Makkie 2
H1: Zuyderzee
H2: De Gouden Phoenix
H3: Schone Waardin

DH: Kaag 1
D1: Tante Agaath
D2: d’Isela

Hoofdprijs Vera
De hoofdprijs in beide disciplines bestaat uit een beeld naar het evenbeeld van Vera.

STAAL- EN MACHINEBOUW

Het ontwerp is van de Noormannen en is gevonden in de buurt van Westkapelle.
In Noorwegen zijn er ook dezelfde draakjes gevonden. Het heeft een lief karakter, maar kan ook
zeer gevaarlijk zijn. Dit past zeer goed bij de Veerse Meer Race.
De naam VERA komt van VEersemeer RAce.

Uw adres voor:
Staal-, aluminium- en rvs-constructies
Offshore constructies
Scheepsreparaties
Machinebouw
Bruggenbouw
Utiliteitsbouw / Industriële bouw
Fabrieks-renovaties (turn-key)
Engineering
Straal- & conserveringswerkzaamheden
24 uurs service

Het prachtige beeldje van VERA is vervaardigd door een fan en kunstenares
van de VMS Jacqueline Schermer.
Estlandweg 6
4455 SV Nieuwdorp
Postbus 8009
4330 EA Middelburg

Telefoon 0113-670870
Fax
0113-670848
E-mail vds@vdsstaalbouw.nl
Internet www.vdsstaalbouw.nl
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Scheepvaart
Torendijk 45, 4484 NB Kortgene
Email.: info@lcbtechniek.nl

Bouw
Tel.: 0113-301330
Mob.: 06-14289394

Industrie
Fax.: 0113-301033
www.lcbtechniek.nl

Delta Marina

BooT
A. de Weert
P. de Wee

Veerdam 7
4484 NV Kortgene

0113-306341
06-53397586

Aanrijroutes

Komende vanuit richting Bergen op zoom: A58
A58 volgen tot aan knooppunt “ De Poel” en afslag naar A256 richting “Zierikzee/Goes” nemen.
A256 richting “Zierikzee” blijven volgen.
Bij de stoplichten gaat deze weg over in de N256, richting “Zierikzee” blijven volgen.
Over de Zandkreekbrug na de BP-station afslag richting N255 “Kortgene”.
Bovenaan deze afslag op de rotonde linksaf naar N255 “Kortgene/Kamperland”.
N255 volgen en rechtsuit afslag “Kortgene/Colijnsplaat” nemen.
Bovenaan linksaf richting “Kortgene”.
Bij Kortgene linksaf de Provincialeweg langs de molen en vervolgens rechtsaf
de Oostdijk, Kaaidijk naar het havenplateau te nemen.

Komende vauit richting Rotterdam: N59

havenweg 1,
4484 NT kortgene,
tel 0113-301059
www.grandcafekortgene.nl
Grand Café

N59 richting Zierikzee volgen.
Voor Zierikzee bij verkeerslichten linksaf naar N256 richting Goes.
Over Zeelandbrug N256 volgen tot aan afslag N255, rechtsuit richting “Kortgene/Kamperland”.
Bovenaan op T-splitsing rechtsaf richting “Kortgene/Kamperland”.
N255 volgen en rechtsuit afslag “Kortgene/Colijnsplaat” nemen.
Bovenaan linksaf richting “Kortgene”.
Bij Kortgene linksaf de Provincialeweg langs de molen en vervolgens rechtsaf
de Oostdijk, Kaaidijk naar het havenplateau te nemen.

parkeren en flitspalen
Parkeren kan op de parkeerplaats van Delta Marina aan de Veerdam

De zilte Zeeuwse lucht maakt de hongerigen dorstig
Zoet is de beloning voor hen die durven te genieten...

Flitspalen in Zeeland!
Iedereen dient er ernstig rekening mee te houden dat de Flitspalen in Zeeland groeien. Hou dus
rekening met deze fanatieke flitsers, zodat je donders gezellig weekend achteraf niet verpest wordt.

Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Plattegrond Kortgene

SUMMER SALE!!!

Diverse artikelen -30% - 50% korting!!!

Protest Wakeboard World
Havenweg 1, 4484 NT Kortgene
Tel 0113 306281 / 0629594852
www.protestwakeboardworld.nl

Wakeboardles beginners en pro’s
Bedrijfsdagen, teamdagen, cursussen & camps

Kraan & Havenplateau
Havenweg verboden te parkeren.
Wegsleepregeling ivm hulpdiensten.

Parkeerplaatsen
Delta Marina

Inschrijven
Camping Paardekreek

Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Voor al uw onderhoud aan auto en fiets
APK keuringen
24-uurs TEXACO tankservice (ook buitenlandse kaarten)
Fietsverhuur van alle leeftijd (ook E-bikes)
Dealer van Pointer fietsen
T 0113 301 251
E info@garageaugustijn.nl
WWW.garageaugustijn.nl

Restaurant Hotel “De Korenbeurs”
Kaaistraat 12, 4484 CS Kortgene
Tel. 0113 - 301342
info@korenbeurs-kortgene.nl
www.korenbeurs-kortgene.nl

Algemene informatie

1: Aanrijroute Kortgene.
Zie bijgevoegd kaartje en routebeschrijving. Zie de site www.veersemeerrace.nl
2: Aanbevolen aankomsttijd, lossen en laden vd sloepen en parkeren.
Vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom op dit evenement. Het lossen en laden van de sloepen
met behulp van een kraan vindt plaats op het havenplateau. Kranen geschiedt op eigen risico.
Vrachtwagens, autoos en trailers dienen na het lossen en laden te worden geparkeerd op het
parkeerterrein van de Jachthaven Delta Marina. De sloepen kunnen bij aankomst in de boxen van
de binnenhaven afgemeerd worden, volg hierbij de aanwijzing van de organisatie op.
3: Koffie en thee.
Koffie en thee is verkrijgbaar in de tent.

Voor een waterdichte service

DVCC270345

• dealer van Yanmar
en Yamaha motoren
• reparatie van alle
zeil- en motorjachten
• scheepsbetimmering
• polyesterreparatie
• osmosebehandeling
• totaalonderhoud
• schilderwerken
• teakdekken

Kats
Wemeldinge

• centrale ligging aan
de Oosterschelde
• ligplaatsen in Kats
en Wemeldinge
• binnenstalling
(5.500 m2 verwarmd)
en buitenstalling
• botenlift tot 40 ton

280792 WWW.DEVRIESCOM.NL

Zet eens koers naar
Van der Rest Nautic!

4: Inschrijving.
Voor inschrijving van de wedstrijd kunt u zich melden bij de informatiestand in de feesttent op de
Camping. Na controle van de deelnemerslijst en de betaling van het inschrijfgeld en borg ontvangt
u de gegevens omtrent de wedstrijd, startnummer, het te varen traject en de maaltijdbonnen.
5: Palaver en Opening.
De opening zal plaats vinden in de tent op het terrein van Camping De Paardekreek. Het Palaver
voor de middag- en avondrace is direct na de opening in de recreatie ruimte van Camping ‘De
Paardekreek’. Stuurlieden van de sloepen en volgboten dienen hierbij aanwezig te zijn.
6: Middagrace.
De startlocatie van de middagrace is direct voor het terras van de horecagelegenheid. De sloepen dienen voor de start te worden opgeroeid tot achter de startlijn. Volg hierbij de aanwijzing
van de organisatie op. Het laagste nummers aan STUURBOORD wal.
7: Douches.
Er is voldoende douche gelegenheid op camping ‘de Paardekreek’ in de directe nabijheid van de
horecagelegenheid. Douchemunten verkrijgbaar aan de receptie of in de muntautomaat.

Kats, Veerhaven 3, Tel.: 0113-600270,
Fax: 0113-600356, E-mail: nautic@vdrest.nl
Wemeldinge, Sluisplateau 31, Tel.: 0113-622093,
Fax: 0113-622872, E-mail: wemeldinge@vdrest.nl

8: Roeiersmaaltijd.
Roeiersmaaltijd is in de tent voor degene die gereserveerd hebben. Verder is er een snackbar
aanwezig. Voor het roeiersontbijt kunt u terecht bij het Grand Café.

Meer info? Surf naar www.vdrest.nl
Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Algemene informatie

9: Nachtelijke Vlootschouw.
De nachtelijke vlootschouw start bij het vallen van het duister. De start is direct voor het terras
van de horecagelegenheid ‘Grand Café’. Na de middagrace is er gelegenheid voor ombouwen
van de sloepen. Voor de mooiste of meest ludieke verlichting van de sloep wordt een Wisselprijs
toegekend. Dit nachtelijke schouwspel is echt een aanrader en heel gezellig. Dit jaar hebben we
als thema ‘Flower Power’. Deze Vlootschouw zit vol verassingen.
10: Roeiersfeest.
Aansluitend aan de nachtrace, start om ca 22.00 het roeiersfeest met live muziek van ‘No Point’.
11: Uitslag wedstrijd om 18.00 uur in de tent.
Uitslag van de Nachtelijke Vlootschouw om 23.30 in de feest tent. Einde van de Veerse Meer
Sloepenrace 2012 feest is om 01.30 uur.

Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Verlichte Vlootschouw

Water lééft in Zeeland!
Ook tijdens de Veerse Meer Sloepenrace!

Het water biedt voor ieder wat wils. Wat je ook zoekt op het water, hoge golven of
juist rustiger vaarwater in de relatieve veiligheid tussen dammen en eilanden, in
Zeeland vind je het. En waar je ook woont of verblijft, je bent hier binnen tien minuten bij het water.
In het Zeeuws Jaar van het Water laat Zeeland zien wat het water allemaal te bieden
heeft, zoals de sloepenrace op het Veerse Meer.
De organisatie van Zeeuws Jaar van het Water wenst alle deelnemers een sportieve
dag en fantastische wedstrijd toe!

Verlichte vlootschouw 2012
Wat de Veerse Meer Sloepenrace onderscheidt van andere wedstrijden is dat ze ook ‘s avonds
een activiteit organiseerd. De Vlootschouw is al jaren een traditie die langzaam in populariteit
wint. Sinds het ‘thema’ concept is gestart worden de toeschouwers in grote mate verrast door de
prachtige sloepen die voorbij komen. Een lust voor het oog.
Het plezier van de deelnemende teams is op zich al een prachtig gezicht.
De jury bestaat uit twee mensen die we uit het dorp of onder de toeschouwers vragen.
Gelet wordt op orginaliteit, licht effecten, ‘thema’ aspecten.

Foto: Ben Seelt voor DNA beeldbank op www.laatzeelandzien.nl

Geniet ervan!

De wisselprijs is de laatste jaren aan de volgende teams terecht uitgereikt:
2006: Tante Agaath
2007: 9 Babbelaars
2008:	Murk
2009:	Seahorse
2010: 9 Babbelaars
2011: Dames Isela

jaarvanhetwater.nl
Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Nautic Trades

4318 NB
Telefoon:
Fax:
Internet:
	E-mail:

Zaete 1a
Brouwershaven
0111 69 50 89
0111 69 50 98
www.jeanzz.nl
info@jeanzz.nl

Loswal 14 Kortgene
+31-(0)639620697
info@nautic-trades.nl
Verkoop van en service aan
Mercruiser motoren
Zaete 1a
4318 NB Brouwershaven
Telefoon: 0111 69 50 89
Fax: 0111 69 50 98
Internet: www.jeanzz.nl
E-mail: info@jeanzz.nl

CAFE RESTAURANT ‘DE ZILTE ZEEUW’
HOOFDSTRAAT 36 - 4484 CG KORTGENE -T: (0113) 30 24 54

Wedstrijdregelement Veerse meer Sloepenrace 2012

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 van € 75,- en de borg
van € 10,- voor het wedstrijdnummer en de wedstrijdkaart.
2: Sloepen.
Deelnemende sloepen dienen te voldoen aan de HT-definitie van het begrip “Sloep” conform
‘Regelement HT-sloepenrace’ artikel 2.301 t/m 3.03. De sloepen worden ingedeeld op basis van
de nieuwe meetwaarden als oopgenomen in de tabel FSN (meetwaarden bestand Stavoren).
Bij voldoende deelname van Kromhout-Whalers wordt separate Whaler-competitie gevaren.
Gedurende de ‘nachtrace’ dient elke sloep te zijn voorzien van een helder rondschijnend
toplicht. Het toplicht dient bij voorkeur batterij voeding te bezitten daar de ervaring heeft
geleerd dat de gewone stormlampen toch nog uitwaaien. Dit toplicht dient bij voorkeur op top
van vlaggenmast of op voorplecht te staan. Tevens dient de stuurman over een sterke zaklamp
of schijnwerper te beschikken. Het elkaar verblinden is niet toegestaan. Daar het ‘Veerse Meer’
vrij breed is en bij wind aardige golven kent, wordt voor elk lid van de bemanning een deugdelijk
zwemvest verplicht gesteld. Hierop wordt door de organisatie voor de wedstrijd gecontroleerd!
Door de organisatie worden geen zwemvesten beschikbaar gesteld.
3: Vaartrajecten.
De wedstrijden worden geroeid volgens bij inschrijving verstrekte vaartrajecten. Voor de nachtrace geldt een verkort traject als gevaren in de middagrace. Het te roeien vaartraject loopt in
principe langs de stuurboordzijden 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.
Attentie: In het vaartraject zijn op diverse plaatsen fuiken geplaatst welke aan bakboordzijde
van aangeduide markering in de vaarroute staan Minimale passeerafstand van deze fuiken is 30 m.
6: Volgschepen.
Volgschepen zijn toegestaan. Op het Veerse Meer is het ìBinnenvaart Politiereglementî (BPR) van
kracht. Schippers van volgboten dienen zich aan het BPR te houden. Indien de volgboot behoort
tot de categorie ìsnelle motorbootî, waaronder ook speedboten, dienen zij te voldoen aan de
eisen van het ‘Bijzondere reglement snelle motorboten Zuid-West Nederland’. De waterpolitie
controleert daar streng op! Beroepsvaart heeft te allen tijde voorrang en mag door de
volgboten niet worden gehinderd.

Veerse Meer Sloepenrace 2012
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7: 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.
8: Start.
IStart van de 1e groep sloepen (2 sloepen per startgroep) vindt plaats om 14.15 uur direct voor
het ‘Grand Café’. Vervolgens wordt volgens startlijst gestart, zodra de 2 tot de desbetreffende
startgroep behorende opgeroepen sloepen op startlijnpositie liggen. De startlijn wordt gemarkeerd met 2 oranje vlaggen, een situatieschets wordt verstrekt bij de inschrijving.
Voorafgaand aan het startsignaal (hoorn of startschot) van iedere groep sloepen, wordt afgeteld
vanaf getal 5. Vliegende start is niet toegestaan.
De nachtlijke Vlootschouw start volgens de zelfde procedure als tijdens de middagrace.
Caffetaria Eetcafe Messina
Voor een frietje, ijsje of een biertje, bij bobje ben je tot laat in de avond welkom.
Tevens ben je ook van harte welkom voor een feestje of vergaderingen in onze mooie bovenzaal.

9: Startnummer.
Uw startnummer/startpositie ontvangt u bij de inschrijving, startnummers, en geplastificeerde
routekaart worden verstrekt overeenkomstig model HT, de borg bedraagt € 10,-. Deze dient
bijhet inschrijfgeld overgemaakt te worden. Na inlevering van de routekaart en het startnummer
wordt de borg terugbetaald. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar aan voorzijde van de sloep
te worden geplaatst.
10: Vlaggen.
Tijdens de start en wedstrijd zijn alle deelnemende sloepen verplicht een vlag te voeren.
Toegestaan is: nationale-, provinciale-, team- of clubvlag.
11: 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. Houdt u zich zoveel als mogelijk aan de
koers van het aan u verstrekte wedstrijdtraject en wees alert bij het oversteken van de vaarroute. Wees vooral alert bij het oversteken van de ‘Zandkreek’ tussen Kortgene en
Wolphaartsdijk. Steek niet te kort voor of na een schip over, geef ruimte aan de beroepsvaart
en laat bij twijfel duidelijk zien wat u van plan bent.

Veerse Meer Sloepenrace 2012
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Draag zorg dat u beschikt over een deugdelijk reddingsvest voor elk bemanningslid
van uw sloep. Tijdens de nachtrace is een helder wit schijnend toplicht volgens Politieverordening verplicht. Wees in het donker alert op de fuiken die te ver door de Vaarwegmarkering
staan! Bij onverhoopte calamiteiten dient u te zwaaien met uw vlag of een kledingstuk. De snelle
volgboten (3) zijn verdeeld over de deelnemende sloepen. Voor,-midden en achter. Bij noodsituaties
dirigeert de reddingsboot de andere twee snelleboten over de deelnemende sloepen.Tijdens de
nachtrace maakt u in geval van calamiteiten een cirkelvormige beweging met uw
zaklamp. Er zal dan zo spoedig mogelijk één van de begeleidingsboten naar u toekomen. In
uiterste noodzaak, mag via GSM nummers alarm geslagen worden GSM nummers van de wedstrijdleiding en snelleboten. 06 51.151.822 Marc Beerens
12: Finish.
De finishlijn bevindt zich voor zowel de middagrace als de nachtlijke vlootschouw in het havenkanaal ter hoogte van de horecagelegenheid het ‘Grand Café’. Finishlijn is gemarkeerd met 2 oranje
vlaggen. Het passeren van de finishlijn met de boeg van uw sloep wordt kenbaar gemaakt door
middel van een hoorn signaal.
13: Tijdwaarneming.
Uw werkelijke starttijd en de passeertijd van de ìfinishlijnî worden gemeten en genoteerd.
Wedstrijdklassificatie wordt bepaald op de berekende Wattage, eventueel vermeerdert 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.
14: Protesten.
Trajectcontroleurs controleren voor de wedstrijd, tijdens de start, gedurende de wedstrijd en bij
de finish of de deelnemers zich houden aan het wedstrijdregelement. Het zich niet houden aan
het regelement kan leiden tot toekenning van strafseconden conform artikel 13.
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Indien een team zich onrechtmatig benadeeld acht, kan de struurman of coach schriftelijk een
protest indienen à € 25,- bij de wedstrijdleiding tot 30 min na de finish van de race. Indien het
protest wordt toegekent volgt restitutie van betaalde € 25,-. Bij afwijzing van het protest vervalt
de € 25,- aan de wedstrijdorganisatie. Het kantoor van de wedstrijdleiding bevindt zich op Camping de Paardenkreek tegenover de receptie.
15: Laden en lossen met de beschikbaar gestelde kraan.
Het laden en lossen van de sloepen m.b.v. de kraan dient ten allen tijde ordelijk en veilig te geschieden. De laadmeester in overleg met de kraanmachinist bepalen hoe er gehesen en in welke
volgorde gelost en geladen wordt. Er mogen zich tijdens de hijsbewegingen geen personen in of
onder de hijs bevinden. Kranen 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.
16: 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 Sloepenrace en haar 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 derden toebehorende en aanboord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het
deelnemen aan de Veerse Meer Sloepenrace. Hieronder valt ook schade tengevolge van hijswerkzaamheden en deelnemende voertuigen inclusief parkeren. Deelnemende teams dragen zelf de
zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep. Deelname aan de Veerse Meer Sloepenrace omsluit
uw erkenning van dit wedstrijdregelement. Tijdens de wedstrijd is de stuurman/vrouw ten alle
tijden verantwoordelijk voor sloep en de bemanning
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Johan van Kleef
De Paardekreek

Goes - Middelburg

Dankwoord namens organisatie

Wij danken onze sponsoren
Herman Karman Klussenbedrijf | Dorpshuis de Pompweie | Hoveniersbedrijf Boot
Openingstijden:
Ma
09.00-17.00
Di
gesloten
Wo
gesloten
Do
09.00-17.00
Vrij
09.00-17.00
Zat
08.00-12.00
Hoofdstraat 16
in Kortgene.
Telefoon Hair Trends:
0113 - 302878

B. Kalisvaart Installatie en Onderhoudsbedrijf | Galerie Prunier | Bakker De Smedt
Installatiebedrijf Weststrate | Le Grand Bazar | Bugracer | Nautic Trades
Hair Trends | De Rode Schaar | The Boardcorner | Protest Wakeboard World
Deltamarina | Charlie Hair & Care | VDS | Het Grand Café | Garage Augustijn
Notaris.com | De Korenbeurs | Delta Yacht | Groenvoederdrogerij Timmerman
Van der Rest Nautic | Bisign | Liftal | Hopman Lights | Graaf van Buren | Sail Force

Renee en René van Vliet

De Zuidschor | Kapadokya | De Zilte Zeeuw | De Woongalerij | Spar Baayens
Slagerij Verburg | Gemeente Noord-Beveland | Kraanverhuur Melis
De Paardekreek | Eeterij Iets Anders | Spar van Kleef | Fitzz | Slagerij Bouwense
Livera | A-Part Design enzo | Zeeuws jaar van het water | Eetcafé Messina

Naaimachine onderhoud en reparaties
GRATIS OPGEHAALD en
GRATIS THUIS GEBRACHT!
&
Alle kledingreparaties en stofferen van boot en
caravan kussens
(kijk voor de openings tijden op; www.renevanvliet.nl)

Hoofdstraat 136 Kortgene

Steenbergsestraat 19
Bergen op Zoom

Tel;0113-301419

www.de rodeschaar.nl
0164-241804
06-51145984

Jeanzz | Boot Watersport | LCB | Fikszo de Graaf | Eetcafé Boot | Van Maldegem
De samenwerkende Kortgeense roeiteams danken:
Alle teams in het vertrouwen wat jullie in de VMS hebben getoond de laatste jaren.
Alle sponsoren die op wat voor een manier ons weer helpen er een prachtige dag van te maken.
Dank aan alle roei(st)ers, die door meedoen aan deze wedstijd, helpen de 13de editie van
de Veerse Meer Sloepenrace tot een succesvol evenement te maken.
U allen dank voor uw medewerking in welke vorm dan ook.
Colofon
Oplage:
Druk:

125 stuks
i-Drukkers

Coördinatie: Dianne Scherp
Tekst:	Marc Beerens
Ontwerp:	A-Part Design enzo, Bianca van Duijn
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Ontwerpen
met een

fris verschil

Huisstijlen • Brochures • Illustraties • Webdesign • Campagnes
www.a-partdesign.nl • info@a-partdesign.nl • 0113-851389 • 06-24261944

DIER

TUIN

• Alle premium honden- en
kattenvoeding
• Dierenaccessoires
• Voeding voor knaagdieren,
vogels, vissen, paarden enz.

•
•
•
•
•

Flowerpouches
Perk- en vaste planten
Kamerplanten en potterie
Beplante bakjes en manden
Cadeau-artikelen

HENGELSPORT

• Alle topmerken voor boot en
kantvisserij in de Zeeuwse Delta
• Ruim zeebaars assortiment
• Pluggen, shads, lijnen, haken
• Viskleding, visdocumenten
• Verse zee-aas op voorraad

Uw Dier- Tuin- en Hengelsportspecialist
Hans en Hanni van Maldegem
Provincialeweg 8 | 4484 NG Kortgene | 0031 (0)113-301431
www.kwekerijvanmaldegem.nl

