
 

 

 

 

150 jaar KRB 
 

 

Zaterdag 31 augustus 2019 

Bruges Challenge cup 
 

KRB gaat voor de viering van haar 150-jarig bestaan op zoek naar de meest veelzijdige roeiverenigingen 

van België! 8 roeiers, 2 dames en 6 heren en hun stuurman of -vrouw strijden voor de eer van hun club, 

waarbij alle 8 roeiers tweemaal aan de slag gaan. In authenthieke houten skiffs,  hedendaagse skiffs, 

dubbel en vier-zonder plaatsen ze zich zo voor de koninginnennummer in gestuurde acht.  

 

Deze veeleisende, maar passionele strijd voor het eremetaal vindt plaats voor het majestueuse clubhuis van de 

KRBrugge en doet haar 150-jarige geschiedenis alle eer aan. 

 

14u – Heat 1 : corporate challenge 

Gestuurde C4 - boord aan boord start 

 

14u30 – Heat 2: Senior & open 

Authentieke houten skiffs (1x), hedendaagse skiffs 1x, 2x, 4- 
 

16u30 - Finals 1 : Corporate challenge 

Gestuurde C4 - boord aan boord start 

 

17u - Finals 2 : Senior & open 

8+ 
 

18u - Prijsuitreiking 
 

Alle wedstrijden zijn over een parcours van 1000m in nabijheid Clubhuis KRB 

Bovenstaande timings kunnen na de lottrekking aangepast worden in functie van de inschrijvingen. Raadpleeg 

http://www.krbrugge.be/ voor gedetailleerde en up-to-date informatie.  

Richtlijnen voor de roeiers en stuurlieden 
(volledige wedstrijdregels op http://www.krbrugge.be/) 

● Voor de wedstrijden wordt een stuurliedenvergadering gehouden waar de wedstrijdregels worden toegelicht. De 

vergadering is verplicht voor alle stuurlieden en de slagroeiers. 

● De wedstrijden worden geroeid volgens het “Bruges Challenge Cup“ wedstrijdreglement  in aanvulling van de 

bepalingen van de F.I.S.A.- en K.B.R.-reglementen. 

● Ploegen moeten half uur voor de wedstrijd klaar zijn om in te schepen. Het inschepen gebeurt volgens het “Bruges 

Challenge Cup “ wedstrijdreglement onder leiding van de marshalls en een jurylid. 

● Er wordt opgeroeid tot voorbij de start om daar op te lijnen voor de wedstrijd. 

● De tijd wordt opgenomen vanaf de startlijn. 

● Marshals ondersteunen de kamprechters. De marshalls waken over de correcte uitvoering van het “Bruges 

Challenge Cup “ wedstrijdreglement. Hun aanwijzingen moeten steeds gevolgd worden.  

● Zich niet houden aan de aanwijzingen van de kamprechter of marshalls kan straftijd of uitsluiting voor gevolg 

hebben. Enkel de wedstrijdjury is hiervoor bevoegd. 

http://www.krbrugge.be/
http://www.krbrugge.be/


 

 

Wedstrijdverloop 

● Om de 5 minuten starten telkens 2 boten boord aan boord. 

● Aan de start gaan de 2 boten naast elkaar oplijnen en stil liggen. 

● Alle boten blijven na de start in hun baan tot voorbij de aankomst. 

● Alle deelnemers van heats 2  moeten deelnemen aan de finals 2, vice versa moet elke deelnemer in de finals 

hebben deelgenomen in de heats 2 
Puntenverdeling 

● 1ste plaats=12 punten 

● 2de plaats =10 punten 

● 3de plaats=8 punten 

● 4de plaats =6 punten 

● 5 de plaats=4punten 

● 6de plaats=2 punten 

● 7de plaats=0 punten 

 

 
 

 

  



 

 

Algemene inlichtingen 
 

Maak bij voorkeur gebruik van de VRL online registratiemodule  

(https://www.isbapp.be/- link nog te genereren) op de inschrijvingspagina van de KRBrugge website 
 

Stuur uw inschrijvingen naar 
Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRBrugge) 

Waggelwater 4, BE-8200 Sint Andries-Brugge, België 

email : info@krbrugge.be 

 

Vervolledig volgende informatie voor elke inschrijving: 

● Naam + Voornaam + Geboortejaar + Vergunningsnummer voor Belgische roeiers van elk 

bemanningslid (ook stuurlui) 

● KBR-inschrijvingsformulier voor Belgische teams 

● Voor 1x, 2x & 4- : besttijd over 2000 meter bij neutrale condities. 

Er zal rekening gehouden worden met deze besttijden om de boord aan boord wedstrijden te organiseren 

tussen ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. 

 

Inschrijvingsrecht:     € 1.50 per zitplaats 

 

Sluiting van de inschrijvingen:  Zaterdag 17 augustus 2019 – 18:00 

Lottrekking:      Zondag 25 augustus 2019 – 19:00 

in het clubhuis van Koninklijke Roeivereniging Brugge 

Waggelwater 4, Sint Andries-Brugge 

Terugtrekkingen:    Zondag 25 augustus 2019 – 18:00 

 

 
In afwijking van art. 4.13. van de Nationale wedstrijdcodex / Exception de l'art. 4.13. du code national des courses 

  

Voor goedkeuring
Ferdinand Peeters

Secretaris-generaal KBR/FRBA

https://www.isbapp.be/bruggeboatrace
http://www.krbrugge.be/
mailto:info@krbrugge.be
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