
 
 

Beste roeiers, 

 

Bij deze bevestigen wij jullie deelname aan de ‘Slag om Hulckesteijn’ op zaterdag 14 mei bij 

de Zuidwal in Nijkerk. Het adres is Hulckesteijn 4, 3861 MZ Nijkerk, en wij verwachten jullie 

daar tussen 9.00 en 10.00uur. Bij het binnenrijden op ons terrein worden jullie opgewacht 

door vrijwilligers (in gele hesjes) die jullie aanwijzen waar de boten te water gelaten moeten 

worden en waar de auto’s met en zonder trailers geparkeerd kunnen worden. Wij verzoeken 

jullie de boten bij aankomst op het terrein zsm te water te laten en te roeien naar de 

aangegeven locatie. Daarna verwachten wij de baksmeester van elk team bij de 

ontvangstbalie om je aankomst te bevestigen en het wedstrijdschema op te halen. 

 
 

Gele pijlen markeren de aankomstroute naar de Zuidwal, de blauwe pijl geeft de helling aan 

waar de boten te water gelaten kunnen worden. Het parkeer teken P geeft aan waar de 

auto’s met trailer geparkeerd kunnen worden. De rode stippen geven de plekken aan waar  

de skiffs kunnen afmeren nadat ze in het water gelegd zijn (10 min roeien vanaf helling) en 

de oranje box geeft de ontvangstbalie aan. 

 

Lelystad 

A28 

O O 
O 



 
Het programma is als volgt: 

09.00 – 09.45 Tewaterlating (Helling is aanwezig)  

09.00 – 10.00 Ontvangst bij de ontvangstbalie 

10.00 – 10.15  Palaver  

10.30 – 13.00  Ochtendwedstrijden  

13.00 – 13.30  Lunchpauze  

13.30 – 16.00  Middagwedstrijden  

16.00 – 16.30  Boten uit het water  

16.30 – 17.00  Prijsuitreiking  

 

LET OP! 

Er wordt gevaren onder de Rules of Racing SASI, 2021 

Specifiek zullen de volgende zaken worden gecontroleerd: 

• Mobiele telefoon aanwezig; 

• Minimaal 2 hoosvaten aanwezig; 

• Iedereen dient een reddingsvest te dragen tijdens de race; 

• Aanwezigheid van een lijn van minimaal 14mm diameter en minimale lengte van 8 

meter, veilig vastgemaakt aan een sterk punt in de boot; 

 

Boven alle regels staat: Goed Zeemanschap! Dit betekent dat je te allen tijde een 

aanvaring moet proberen te voorkomen, inclusief het raken van de roeiriemen van een 

andere boot. Dus, ook al heb je voorrang kan het zijn dat je wijkt als je ziet dat de ander 

geen voorrang verleent, door welke omstandigheid dan ook. 

 

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Z&MV De Zuidwal is niet 

aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als 

gevolg van deelname. Tevens is de Z&MV De Zuidwal niet aansprakelijk voor verlies, diefstal 

of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Z&MV De 

Zuidwal toe te rekenen opzet of grove schuld. 

 

Wij kijken uit naar jullie komst! 

 

Met sportieve groeten, 
De roeicommissie van De Zuidwal 

Sander Allers- algehele leiding 

Gert Kedde - wedstrijdleiding 

Niek Visscher - wedstrijdleiding 

Dominique Thies – administratie (0652114158) 

https://stayles.nl/wp-content/uploads/2021/07/SASI_ROR_2021.pdf

