Januari

2019
Versie 1.1

Mogelijkheden kanobaan
Emmen
regio

e
d
r
o
o
v
n
e
s
n
a
k

kanosport Drenthe

Dit is een gezamenlijke visie betreffende de kanobaan te Emmen van:

Regioteam Groningen & Drenthe Watersportverbond:
Gerard Vloothuis
voorzitter 		
groningen@watersportverbond.com
Rob Helder		
aandachtsgebied:
zeilsport
Lieuwe Blanksma
aandachtsgebied:
kanosport en toeristische kanovaart
Leonard Teerling
aandachtsgebied:
toeristische motorbootvaart
Commissie vlakwatersprint/marathon:
Jos Kolle		
voorzitter
Sandy Dekker		
secretaris

kanosport Drenthe
Bernhold Dijkhuis
Vincent Wiegers
Marianne Dijkhuis
Bill Hilbrink		

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid

voorzitter@kanosportdrenthe.nl
penningmeester@kanosportdrenthe.nl
secretaris@kanosportdrenthe.nl

Onze sponsoren:

wij zijn lid van:

1

Watersportverbond
Het watersportverbond bestaat uit en maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten
watersportverenigingen die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters,
wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.
Het watersportverbond heeft in haar notitie “Sterk op het Water” (zie bijlage 1) aangegeven
dat zij sport en topsport heel belangrijk vindt en hier zwaar op inzet bij de formulering van
haar visie.
Het regioteam is een afvaardiging van de het landelijke watersportverbond om zo op
regionaal vlak ondersteuning te bieden aan haar leden.

Platform Kanosport
Het doel van het Platform Kanosport (PKS) is het behartigen van de belangen van de
kanosport algemeen binnen het Watersportverbond en binnen de georganiseerde sport
en het creëren van samenhang tussen de verschillende kanodisciplines om te komen tot
een eenduidig kanosportbeleid. Om een idee te geven welke kanodisciplines er o.a. zijn is
hieronder een opsomming weergegeven:
Wedstrijd: 		
Recreatief:
Kanosprint		
Toerkano varen
Kanomarathon
Zeekano varen
Kanoslalom		
Wildwater varen
Kanopolo
Kanoafvaart
Kanofreestyle

Commissie vlakwatersprint/marathon
De commissie vlakwatersprint/marathon is bedoeld om de kano sprint/marathon sport
specifiek te ondersteunen. Zij zien er op toe dat de wedstrijden en evenementen reglementair
gehouden worden. Ook stimuleert de commissie ontwikkelingen op het gebied van
sportaccommodaties/locaties, evenementen en promotie van deze mooie sport. De commissie
valt rechtstreeks onder het Platform Kanosport van het Watersportverbond.

Kanosport Drenthe
Wij zijn een jonge actieve kanovereniging met een historie. De oorsprong ligt bij KV
“Noordscheschut” te Noordscheschut. Deze vereniging bestond uit diverse toervaarders en
heeft op haar hoogtepunt meer dan 70 leden gehad. De laatste jaren bestond de vereniging
louter uit een paar toervaarders die alleen een opslag voor hun boten wilden. In Coevorden
zijn we begonnen om een vereniging op te zetten voor de wedstrijdsport en al snel is besloten
om KV “Noordscheschut” en de plannen in Coevorden samen te voegen en de vereniging
te Hoogeveen nieuw leven in te blazen. De nieuwe naam van deze vereniging is Kanosport
Drenthe. De doelstelling is om wedstrijdvaarders op te leiden die zich nationaal maar ook
internationaal kunnen meten met de concurrentie. Er wordt gevaren in een eenpersoons,
tweepersoons en een vier persoons kajak (K1, K2 en K4). Deze boten hebben we als
vereniging ook beschikbaar. Op de diverse wedstrijden, die we bezoeken, strijden we ook
vaak mee om de podiumplaatsen. Kanosport Drenthe is ambitieus en wil haar sporters graag
een platform bieden om ook in hun regio aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Daarom
zijn wij zoekende naar een goede sportlocatie, naast de toerlocatie in Hoogeveen. Kanosport
Drenthe wil zich graag in Emmen vestigen. De al bestaande kanobaan en de Rietplas lenen
zich hier uitstekend voor, omdat deze locatie een unieke plek is en in Nederland nergens te
vinden is. Tevens biedt deze locatie een hele goede basis om sporters op te leiden en andere
kanoverenigingen uit te nodigen om te komen trainen. De locatie in Hoogeveen is bedoeld
voor toervaren en ook deels voor de beginnende wedstrijdsporter uit de regio Hoogeveen.
Wanneer de sporters beter worden, zullen we adviseren en stimuleren om naar Emmen te
komen om zich daar verder te ontwikkelen.
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1. Sport provincie Drenthe
De provincie Drenthe is een echte sportprovincie. Dat blijkt wel uit de verkiezing sportregio
2019. Drenthe is als winner gekozen in deze Europese verkiezing. In diverse steden in de provincie zijn er projecten om de topsport nog meer naar Drenthe te halen. Denk aan de ontwikkeling van een schaatsbaan in Hoogeveen. Regio Emmen heeft een tal bekende topsporters/
topsportverenigingen die landelijk en internationale bekendheid hebben. Denk aan schaatser
Kjed Nuis, darter Jan Dekker, voetbalclub fc Emmen, handbalverenigingen E&O en Hurry up,
tafeltennisvereniging “de treffers ‘70” enzovoorts. Daarnaast is de “de Grote Rietplas” al eens
het decor geweest van het NK marathon schaatsen op natuurijs. En is Emmen in de race om
dit jaar het EK wielrennen te mogen gaan organiseren.
Kortom Emmen is een sportgemeente bij uitstek.
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2. Wat is kanosport sprint/marathon eigenlijk
De kanosport sprint/marathon is een beetje te vergelijken met atletiek, maar dan op het water en in een speciale boot.
De afstanden voor sprintwedstrijden zijn 200, 500 en 1000 meter. De langebaan heeft als afstanden 1000, 3000 en 5000 meter, daarbij is het toegestaan om deze langebaanwedstrijden
te varen op een 1000 meter baan, maar dan met keerpunten.
Algemene eisen van een wedstrijdbaan zijn te vinden in bijlage 2.
Marathons worden op kanalen, sloten, meren e.d. gehouden. Er is een onderscheid tussen
sprint marathons en reguliere marathons. Een sprint marathon is ongeveer 5-10 km en een
reguliere marathon is afhankelijk van de categorie:
Senioren, veteranen heren en mix (dames en heren gezamenlijk) varen minimaal 20 km en
geen maximum.
Senioren en veteranen dames varen minimaal 15 km en geen maximum.
Junioren varen minimaal 15 km en geen maximum.
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3. Inleiding
Kanosport Drenthe wil het wedstrijd kanovaren in Groningen en Drenthe verder ontwikkelen
en op de kaart zetten.
In heel Nederland zit de wedstrijdkanosport in de lift, maar de locaties waar deze nationale,
internationale en Olympische sport plaats kunnen vinden, zijn voornamelijk geconcentreerd
in West Nederland. In de drie noordelijke provincies worden tot op heden geen wedstrijden
georganiseerd. De reden hiervoor is dat geschikte kanobanen waar de diverse onderdelen van
deze sport kunnen worden gehouden, zeer schaars zijn.
De heer Bernhold Dijkhuis, voorzitter van Kanosport Drenthe, ontdekte in Emmen een unieke
baan die zonder grote investeringen kan worden ingericht tot een landelijk toonaangevende
wedstrijdbaan. Met het naastgelegen meer zijn de mogelijkheden onbeperkt en kan Emmen
voor de kanosport uitgroeien tot het kanosportplatform voor Noord en Oost Nederland.
Een bijkomend voordeel van de kanosport is dat het aan sporters die niet willen of kunnen
deelnemen aan contactsport en die strakke regels nodig hebben om optimaal te presteren,
een kans biedt om zich geestelijk en fysiek verder te ontwikkelen.

4. Kanobaan te Emmen
Ongeveer 20 jaar geleden, eind jaren negentig, is de Grote Rietplas aangelegd met daarbij
een doodlopend kanaal. Dit kanaal is een civiel bouwwerk en is bedoeld om de waterhuishouding van de Grote Rietplas te waarborgen. Het kanaal heeft als naam en functie “kanobaan”.
Echter is er in het verleden nooit op die manier gebruik van gemaakt.
Het zou voor de kanosport in Drenthe, maar ook nationaal en internationaal, heel welkom zijn
dat deze baan actief gebruikt gaat worden. De afmetingen van deze baan voldoen als wedstrijdbaan en daarom heeft deze baan potentie voor nationale en internationale wedstrijden.
Waarom is deze baan zo uniek?
Nergens in Nederland ligt een specifieke kanobaan zoals in Emmen. Er zijn vergelijkbare banen, maar deze zijn ook te gebruiken als roeibaan, of de baan is geïntegreerd in een meer/
plas of open water. Een roeibaan is breder dan een kanobaan. Elke baan op een roeibaan
moet minimaal 12,5 meter breed zijn. Een kanobaan heeft een minimale breedte van 6 meter. Op de baan in Emmen kunnen 5-6 banen uitgezet worden. De baan ligt ongeveer 2 meter
onder het maaiveld en de bebossing om de baan heen geeft een unieke luwte. Hierdoor zullen de sporters zelfs bij harde wind nagenoeg geen hinder ondervinden van golven. Naast de
baan ligt de “Grote Rietplas”. Op dit water kunnen marathons gehouden worden, maar ook
lange afstand trainingen. Vanaf het strand is het heel eenvoudig om beginnende sporters te
begeleiden, omdat de instructeur naast de boot in het water kan staan.
De locatie is dicht bij de snelweg, wat een voordeel is voor sporters die naar deze baan willen
komen. De horeca en recreatie in dit gebied is bijzonder. Wanneer sporters besluiten meerdere dagen te komen sporten, kan men gebruik maken van de horeca en overige faciliteiten van
bijvoorbeeld hotel/restaurant “van der Valk” en vakantiepark “Parc Sandur”. Ook op de camping is een mogelijkheid om te verblijven.
Kortom: de kanobaan in Emmen is een kanobaan met internationale allure.
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5. Visie (wedstrijd) kanobaan Emmen
Door diverse partijen is een visie geschreven over de mogelijkheden die de kanobaan in Emmen biedt. Deze visie geeft weer hoe uniek deze baan is en hoe partijen betrokken (willen)
zijn bij deze ontwikkeling.

Visie Regioteam Groningen/Drenthe
Zoals genoemd zijn de kansen voor Groningen en Drenthe en vooral de regio Emmen heel
groot als zij de mogelijkheid zien om binnen het brede sportgebeuren ook de wedstrijd kanosport een plek te gunnen. We kunnen denken aan een levendig gebied waarbij zonder overlast voor bewoners of andere sportactiviteiten op hoog niveau nationale en internationale
wedstrijden worden gehouden.
Het gebied dat 20 jaar geleden is ontwikkeld, heeft bij de kanobaan nog geen optimale bestemming gekregen. Nu laten mensen hun honden hier uit. Het is een uitermate geschikt
gebied om te combineren met andere sporten. Hierbij kan worden gedacht aan hardlopen,
surfen en kite surfen, suppen, mountainbiken, waterskiën e.d. In de toekomst een gezamenlijk sportcomplex dat past in de omgeving waar tevens kan worden gedoucht, zal een aanzuigende werking hebben op sportief Nederland. De ontwikkeling zou stapsgewijs kunnen plaats
vinden en de beperkte investering verdient zich snel terug. Dit alles zou gerealiseerd kunnen
worden zonder overlast voor bewoners.
In de directe omgeving van de kanobaan, exploiteren een grote hotelketen, een bungalowpark, een camping en nog diverse horecaondernemers hun activiteiten.
Het is een ijzersterke formule (zie Amsterdamse Bos) dat door een gecombineerd gebied van
recreatie-en sport te creëren voor ondernemers nieuwe kansen ontstaan.
Om elke regio in Nederland goed te kunnen ondersteunen zijn er diverse regioteams. Regio
Groningen/Drenthe ondersteunt Kanosport Drenthe.
Wij vinden dat de unieke kans die bestaat voor de provincie, Emmen, de wedstrijdkanosport
en de overige sporten zo belangrijk dat deze moet worden benut, mede gezien het feit dat
watersport een verruiming van geest en lichaam is. De kanosport is een individualistische
sport maar met een groot team/club gevoel. Dit biedt vele kansen voor sporters die graag
aan sport willen doen maar zich minder thuis voelen bij een teamsport.
Wij ondersteunen van harte het initiatief van Kanosport Drenthe en willen hier graag de expertise die aanwezig is bij het watersportverbond inbrengen. Als gezamenlijk wordt opgetrokken met provincie, gemeente, sportverenigingen en ondernemers in de regio, kan in de toekomst een unieke plek ontstaan die zeker de sportwaarde van Noord en Oost Nederland zal
vergroten. Dit wordt tevens duidelijk uit de visie van de gemeente over dit gebied. Daarom is
het van belang om deze kansen te grijpen en te ontwikkelen.
Het regioteam maar ook het landelijk verbond wil graag meedenken en samen met kanosport
Drenthe meepraten over hoe dit proces in gang kan worden gezet.
Gerard Vloothuis
Regioteam Groningen Drenthe
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Visie commissie vlakwatersprint
Hoe kan het verkeren?’ Zo’n 20 jaar geleden een gerealiseerde kanowedstrijdbaan in het
noordoosten van het land, in Emmen, en onbekend in watersportend Nederland? In ieder
geval onbekend voor de kanodisciplines Kanosprint (Olympisch) en Marathon die vanuit
verenigingen ingebed zijn in het Koninklijk Watersportverbond.
Een aantal jaren geleden werden op de (voormalige) roei- en kanowedstrijdbaan in Harkstede
(Groningen) nog NK- kanosprintwedstrijden gehouden; een baan waarin qua onderhoud
afnemend werd geïnvesteerd vanwege ambitieuze plannen om de Blauwe Stad te realiseren.
Het wegvallen van deze wedstrijdbaan was een aderlating voor onze kanodisciplines en zeker
ook voor de Kanosport verenigingen in het noorden en oosten van Nederland. Deze baan
voorzag in de behoefte van trainen, sporten, recreatieve en serieuze wedstrijden, tevens
bedoeld als selectiemoment voor deelname aan internationale wedstrijden. Dat Kanosport
Drenthe, zoekend naar een trainingslocatie in de regio, bij toeval geattendeerd werd op
de bestaande baan in De Rietlanden is voor mij een geweldige ontdekking. Kanosport
Drenthe zet zich volledig in voor het realiseren van een trainingslocatie voor Kanosprint die
waarschijnlijk ook mogelijkheden biedt voor regionale- en landelijke activiteiten.
Er zijn weinig wedstrijdbanen beschikbaar voor kanosprint in Nederland. Zeker niet in de
regio Emmen, maar ook niet in de omliggende provincies zoals Friesland, Groningen en
deels Overijssel. De heer Dijkhuis nodigde mij uit om samen de kanobaan en de omgeving
te verkennen. Voor de beoefening van kanosport zijn nu nog geen faciliteiten aanwezig; die
zijn wel een voorwaarde voor het organiseren van regionale en landelijke wedstrijden. Dit
geldt niet alleen voor kanosprint maar ook marathon. Uitgaande van wat ik gezien heb van
het terrein en de omgeving, en de mogelijkheden die de locatie biedt, kan ik alleen maar
enthousiast zijn.
Kanosport staat bekend als een sociale en schone sport. De ervaring heeft geleerd dat zowel
wedstrijden als de gevestigde verenigingen gelegen in drukke en bewoonde gebieden geen
overlast veroorzaken.
Gemeente Emmen, het is niet alleen een (alsnog beoogde) locatie voor training op clubniveau
maar ook om weer een kano(wedstrijd) locatie in noordoost Nederland te realiseren. Dit is
een serieuze regionale behoefte, maar ook een mogelijkheid om de kanosport in deze regio
een stimulans te geven.
Dit geldt ook voor andere disciplines, verbonden aan het watersportverbond bijvoorbeeld
zeilen en marathon, op Nationaal en Internationaal niveau.
Jos Kolle
Voorzitter commissie kanosprint watersportverbond
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Visie Kanosport Drenthe
Wij zijn er van overtuigd dat de kanosport in Drenthe een goed potentie heeft. Wanneer we
kijken naar andere wedstrijdverenigingen en de plaatsen waar zij gevestigd zijn (Wormer, de
Rijp, Amsterdam, Hardenberg, Kampen, Hengelo, Groningen, Deventer, Eindhoven, Leiden,
Rotterdam) moet het zeker in de regio Emmen ook mogelijk zijn om sporters te werven voor
deze mooie sport. Maar omdat de sport nu nog onbekend is, zullen we komende jaren hier
veel aandacht aan moeten besteden. Wij willen scholen benaderen, de media opzoeken en
o.a. demonstratie dagen organiseren.
De baan zoals deze nu is, kan gebruikt worden voor hele algemene trainingen. Wanneer
we sporters werven, moet er natuurlijk wel iets zijn waar we kunnen gaan sporten met
uitstraling en faciliteiten. Qua materiaal (o.a. boten en peddels) hebben we alles beschikbaar
om de diverse leeftijdscategorieën te kunnen bedienen. Maar voor het wedstrijd trainen en
organiseren van wedstrijden is het zeer wenselijk dat er 5 tot 6 banen permanent aangelegd
zijn. Naast de voorzieningen op het water moeten de sporters ook op een veilige manier
in hun boten kunnen stappen. Hierbij is het belangrijk dat er meerdere sporters tegelijk
het water op kunnen. Deze instap plek mag geen belemmering zijn op de wedstrijdbaan
en daarom is de meest logische plek hiervoor de kopzijde van de baan. Hierbij is dan ook
rekening gehouden dat ook K4’s veilig te water gelaten kunnen worden. Een K4 is 11 meter
lang en wordt door 4 personen gedragen.
Ook de voorzieningen op het land zijn onmisbaar. Denk aan douches, toiletten, kleedkamers,
algemene ontmoetingsruimte en opslag van boten. Deze voorzieningen zouden prima in
een multifunctioneel gebouw kunnen zijn waar diverse verenigingen of groepen gebruik van
kunnen maken.
Wanneer we ééndaagse en/of meerdaagse evenementen gaan organiseren zijn er
mogelijkheden om sporters onder te brengen bij Parc Sandur. Met hen is al besproken welke
mogelijkheden er eventueel zijn.
De toegankelijkheid van de baan is goed. Er zijn naar onze mening twee mogelijkheden om
naar de kanobaan te komen en dat is afhankelijk van waar de faciliteiten op het land worden
gehuisvest. De baan is goed toegankelijk vanuit de wijk. Aan het einde van deze doorlopende
straat is een parkeerplaats en deze zal over het algemeen voldoende ruimte bieden aan de
sporters. Maar we denken dat deze bij mooi weer snel vol raakt. Een andere mogelijkheid is
dat vanaf de verlengde Herendijk en de Siepeldijk een prima toegang tot de baan gecreëerd
kan worden. Er zou dan ontheffing verleend moeten worden om tot een bepaald punt te
mogen rijden en te parkeren op de Siepeldijk. Dit zou dan alleen voor Kanosport Drenthe
kunnen gaan gelden.
Wij zijn ons er volledig van bewust dat alles niet in één keer georganiseerd en gerealiseerd
kan worden. Ook is het vanzelfsprekend dat we moeten bewijzen dat de kanosport beoefend
gaat worden in Emmen en omstreken. Daar zullen wij ons uiteraard volledig voor inzetten.
Bernhold Dijkhuis
Voorzitter Kanosport Drenthe
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Visie betreffende toerisme/recreatie De Grote Rietplas
Op 10 december is er een overleg geweest betreffende de visie Toerisme en Recreatie “De
Grote Rietplas”. Op deze bijeenkomst is het plan van Kanosport Drenthe besproken. Dit plan
past goed in de visie en wordt opgenomen in de stukken en is ook zo genotuleerd, aldus dhr
B. de Groot van “Parc Sandur”. De visie over dit gebied is als bijlage 3 toegevoegd.

Fitness center

Workout center
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6. Praktische fasering
Omdat wij als vereniging willen groeien, is het van belang dat enige voorzieningen aanwezig
zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat de voorzieningen weer afhankelijk zijn van het aantal
leden. Daarom hebben we e.e.a. uitgewerkt, zodat er gefaseerd kan worden gewerkt.

Praktische fasering 1
1. Het belangrijkste is om de voorzieningen op het water te hebben. Met andere woorden
zou er een permanente baan gelegen moeten zijn. Voor de trainingen zijn alleen boeien
voldoende.

<

10x 100 meter

>

<

100 meter

>
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Praktische fasering 2
2. Qua opslag zijn er voor de korte termijn meerdere mogelijkheden. Dit is afhankelijk wat de
gemeente wil en wat mag.
A.
Een tijdelijke zeecontainer 20 ft in de omgeving van de kanobaan
B.
Een tijdelijke oplossing ergens in de omgeving van de kanobaan b.v. bij de schuur op
het perceel aan de Siepeldijk.
C.
Geen tijdelijke opslag maar een mogelijkheid om met een grote trailer naast de 		
kanobaan te parkeren. (bijvoorbeeld om de ingang van de Siepeldijk te gebruiken en
het hek te openen om zo achteruit te parkeren)

Praktische fasering 3
3. Naast de boeien is het noodzakelijk om een goede instap mogelijkheid te creëren. Dit kan
op een aantal manieren. Het is wenselijk om de instap op de kopse zijde van de kanobaan te
creëren. Hieronder worden twee mogelijkheden uitgeschreven.
A.
Een drijvend steiger. Deze moet stabiel en breed genoeg zijn om te voorkomen dat 		
deze kantelt.
B.
Een voorziening in de wal met een rechte beschoeiing. Benodigde diepte van het water
bij deze vorm is minimaal 50 cm. Deze mogelijkheid heeft onze voorkeur.

Praktische fasering 4
4. Om de sporters naast het sporten op het water ook op de wal goed met de sport bezig te
kunnen laten zijn is nodig om ook andere voorzieningen te hebben.
A.
Toiletten en douches
B.
Algemene ruimte en kleedkamers
C.
Krachthonk/fitnessruimte
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bijlage 1

bijlage 2

4.4.5 Wedstrijdbaan
1. De wedstrijdbaan moet minstens twee uur voor het begin van het eerste wedstrijdnummer
door vlaggen of andere duidelijk zichtbare merktekens zijn gemarkeerd.
2. De wedstrijdbaan wordt zodanig uitgezet dat voor iedere boot een baanbreedte van
minimaal 6 en maximaal 9 meter en een waterdiepte van minimaal 1.5 meter aanwezig
is. Het aantal boten dat gelijktijdig kan starten is afhankelijk van de breedte van de
wedstrijdbaan.
3. Start en finish moeten op een voor iedere deelnemer duidelijk zichtbare wijze worden
aangegeven. De start- en finishlijn moeten bij kortebaanwedstrijden minstens even breed zijn
als het maximale aantal beschikbare banen bedraagt.
4. Een wedstrijdbaan heeft minimaal 6 en maximaal 9 banen. Zij moeten aan de uiteinden
aangegeven worden door vlaggen en boeien.
5. De zijdelingse begrenzing van de wedstrijdbaan en van de onderscheidene banen moeten
evenwijdig aan elkaar lopen en de start en finishlijn moeten hiermee een rechte hoek maken.
6. Indien voor de markering vlaggen gebruikt worden moeten deze:
●
voor de keerpunten geel/rood diagonaal verdeeld zijn
●
voor de start en finishlijn rood zijn
7. De baannummers tellen van links naar rechts in vaarrichting. Bij de estafette tellen de
banen van rechts naar links.
8. De wedstrijd gevende vereniging of organisatie moet er voor zorgen dat een uur voor de
aanvang van de eerste wedstrijd, bij de start voor zover nodig de volgende voorzieningen zijn
getroffen:
●
Een tegen regen en wind bescherming biedende en van een afzetting voorziene plaats
voor de starter, (indien aanwezig ook voor de voorstarter)
●
Een vizierinrichting voor het uitrichten van de deelnemers
●
Een versterker of megafoon voor het geven van aanwijzingen en startcommando’s
●
Een telefoon of draadloze verbinding met de Commissie van Aankomst en de
Wedstrijdcommissie.
9. De wedstrijd gevende vereniging of organisatie moet er voor zorgen dat een uur voor de
aanvang van de eerste wedstrijd, bij de finish voor zover nodig de volgende voorzieningen
zijn getroffen:
●
een tegen regen en wind bescherming biedende en van een afzetting voorziene plaats
voor de Commissie van Aankomst en de Tijdopnemers.
●
een vizierinrichting om de volgorde van aankomst duidelijk te kunnen vaststellen.
●
een versterker of megafoon voor het geven van aanwijzingen.
●
formulieren voor het noteren van de uitslagen.
●
video of fotofinish apparatuur.
●
chronometers of hieraan gelijk gestelde apparatuur voor het opnemen van de tijden.
●
een signaal om het passeren van de finishlijn aan de deelnemers te melden.
●
een telefoon of draadloze verbinding met de start.
●
achter elkaar geplaatste oplopende zitplaatsen, zodat de Commissie van Aankomst en
de Tijdopnemers zonder moeite de gehele finishlijn kunnen overzien.
10. Voor kortebaanwedstrijden zijn geen keerpunten toegestaan.
11. Voor langebaanwedstrijden van 1000 t/m 5000 meter zijn keerpunten toegestaan. Een
keerpunt moet een straal van minimaal 25 en maximaal 40 meter hebben en bestaan uit
minstens vier duidelijke zichtbare boeien.

bijlage 3

