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Zeebrugge, 27 maart 2017 

 

 

Wereldkampioenschap Havenmanoeuvres 

30 april 2017 

Grijp de kans om wereldkampioen te worden! Alle Motorjachten, ribs en zeiljachten kunnen 

inschrijven. Die evenement heeft de lichtheid van een clubactiviteit en de ambitie van een 

wereldkampioenschap. 

1. Wedstrijd: 

Om 13u beginnen we met kwalificaties. Deze bestaan uit 3 proeven. Deze proeven doe je 

met je eigen boot en bemanning. Elke proef wordt gequoteerd op tijd en op elegantie & 

etiquette. 

Er zijn maximaal 15 boten die mogen deelnemen. 

 

Regels en organisatie: 

3.1 Bij het aanmeren zijn in het algemeen 

goede en gepaste meertouwen nodig. Hier 

is dat niet anders. Voor de manoeuvres zijn 

er slechts 2 wijzen om de meertouwen vast 

te maken. Enerzijds met een vaste lus of 

paalsteek. 

Anderzijds de klampsteek. 

 
1.2 Bij het langszij aanmeren zijn minstens een voorlijn, een achterlijn en 1 spring nodig. 

Bij het Grieks Manoeuvre heb je een lange lijn nodig (bijvoorbeeld de verplichte 30m 

sleeplijn) en 2 lijnen achteraan. 

1.3 puntensysteem: Het puntensysteem is tweeledig. Er is een tijdscore en een score 

voor elegantie en etiquette. 
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1.3.1 Tijdscore: Wie het snelst het parcours aflegt zonder een obstakel* te raken 

krijgt het maximum aantal punten van 15. Daarna volgen de tijden van de 

andere deelnemers die het foutloos afgelegd hebben, de tweede krijgt 14 

punten de derde 13,… Daarna volgen diegene die een obstakel* geraakt 

hebben met de beste tijd. 

1.3.2  Elke deelnemer krijgt een basisscore van 10 punten. Bij het raken van 

obstakels, of gebrek aan elegantie kunnen er punten afgetrokken worden 

(score wordt minimaal 0 punten). Bij elegante manoeuvres kunnen er extra 

punten verdiend worden (score maximaal 15 punten). Hieronder vind je 

voorbeelden, deze lijst is slechts indicatief en kan aangevuld worden naar 

aanvoelen van de jury. 

Minpunten pluspunten 

Roepen en schelden tegen de 

bemanning. 

Obstakels raken. 

Veel te hard de steiger knallen ( ook al 

zitten er fenders tussen). 

Uiteinden van meertouw laten 

slingeren op de steiger. 

Meertouwen met knobbels (geen 

knopen) 

Fenders die niet goed hangen 

…. 

Al zingend communiceren. 

In één elegante beweging het 

meertouw rond een klamp werpen 

Uiteinden van meertouwen netjes 

opschieten aan boord 

De steiger elegant -net niet- raken. 

Elke vorm van creativiteit die het 

publiek (en de jury) kan verleiden zijn 

toegestaan… 

2. Verloop van het evenement 

De volgorde van de kwalificatie wordt bepaald door de organisatie in functie van de 

inschrijvingen. Elke deelnemer krijgt 3 proeven die hij aansluitend moet afleggen. Per 

proef worden er punten gegevens, er zijn 3 proeven. 

 

Het evenement vindt plaats op en rond de bezoekerssteiger van de RBSC. 
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