
 

 

 

 
In het licht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe COVID-19 varianten en de 
daaruit verstrengde sanitaire maatregelen die zowel in België als in de ons omringende landen 
opgelegd worden, heeft het bestuur van de Koninklijke Roeivereniging Brugge besloten dat het geen 
haalbare kaart is om het internationaal  roei-event BBR2022 op een veilige en kwaliteitsvolle manier 
voor een internationaal deelnemersveld te organiseren zoals gepland.  Enerzijds zijn er de logistieke 
complicaties om buitenlandse bezoekers te ontvangen en te testen en anderzijds is er de 
onmogelijkheid om douches en kleedkamers aan te bieden en zal ons clubhuis ook maar beperkt 
toegankelijk zijn. Dit alles maakt dat wij het internationale luik van BBR2022 geschrapt hebben. 
 
In lijn met vorig jaar, toen we op datum van de BBR 2021 een intern treffen organiseerden, willen we 
dit jaar een ‘light-versie’ van de Brugge Boat Race aanbieden waarop enkel de Belgische 
verenigingen uitgenodigd worden. Alle races zullen plaatsgrijpen op zaterdag 26 februari en het 
programma werd herschikt om een maximaal aantal achten te laten deelnemen en de BBR traditie 
levend te houden! 
 

Zaterdag 26 februari 2022 

Brugge Boat Race Cup 
10u30 - Heat 1 : Senioren, U19, Master, Recreanten & Mixed -  Handicap Boat Race 

gestuurde acht (8+) - boord aan boord start 
 

13u00 - Heat 2 : Senioren, U19, Master, Recreanten & Mixed -  Handicap Boat Race 

gestuurde acht (8+) - boord aan boord start - Open voor 8x+ en 8C+ 
Indien organisatorisch nodig, kunnen Master, Mixed en Toerroeiers  

ook op einde van Heat 1 ingedeeld worden 

15u00 - Heat 3: Senioren, U19 Race 

4x-, 4x+, 4-, 2x, 2-, en 1x - single start 

Master, Recreanten & Mixed Handicap Race 

Master & Recreanten 4x-, 4x+,4-,4+ - Open C4x+, C4+, 2x, 2-, en 1x -  single start 
 

17u00 - Prijsuitreiking 
 
 

Alle wedstrijden zijn over een parcours van 5000m van Nieuwege brug naar Clubhuis KRB 
 

Bovenstaande timings kunnen na de lottrekking aangepast worden in functie van de inschrijvingen. 
Raadpleeg www.bruggeboatrace.be voor gedetailleerde en up-to-date informatie.  

http://www.bruggeboatrace.be/


 

Richtlijnen voor de roeiers en stuurlieden 
(volledige wedstrijdregels op www.bruggeboatrace.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 “Brugge Boat Race“ wedstrijdreglement  in 
aanvulling van de bepalingen van de F.I.S.A.- en K.B.R.-reglementen. 

● Ploegen moeten anderhalf uur voor de wedstrijd klaar zijn om in te schepen. Het inschepen 
gebeurt volgens het “Brugge Boat Race“ wedstrijdreglement onder leiding van de “Brugge 
Boat Race“ marshalls en een jurylid. 

● Er wordt opgeroeid tot voorbij de brug van Nieuwege om daar op te lijnen voor de wedstrijd. 
● De pre-start wordt gegeven vanop Nieuwege Brug (voor de startlijn).  
● De tijd wordt opgenomen vanaf de startlijn. 
● Marshals ondersteunen de kamprechters. De marshalls waken over de correcte uitvoering 

van het “Brugge Boat Race“ 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. 

Heat 1 & 2 
● Om de minuut starten telkens 2 boten boord aan boord. 
● Aan de pre-start gaan de 2 boten naast elkaar oplijnen en stil liggen. 
● De achten blijven na de start in hun baan tot voorbij de eerste bocht. 

 

Heat 3 
● Om de 15 seconden start één boot. 
● Tussen de start van de laatste boot van de 4x-, 4x+, 4- (senior, student en U19) en de start van 

de eerste 2 x, 2-, 2+, 1x (master, recreant en mix) wordt een interval van minimum 10 minuten 
gelaten. 

 
 

Algemene inlichtingen 
 

Maak bij voorkeur gebruik van de VRL online registratiemodule  
(https://www.isbapp.be/bruggeboatrace)  

 
 

Sluiting van de inschrijvingen:  Vrijdag 18 februari 2022 – 18:00 
Lottrekking:      Zondag 20 februari 2022 – 14:001  

in het clubhuis van Koninklijke Roeivereniging Brugge 
Waggelwater 4, Sint Andries-Brugge 

Terugtrekkingen:    ten laatste op 20 februari 2022 – 12:001 
 
 

 
1 Tijdstip in afwijking van art. 4.12 van de Nationale Wedstrijdcodex 

http://www.bruggeboatrace/
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRB25AD89HJ17
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRB25AD89HJ17


 
Vervolledig volgende informatie voor elke inschrijving: 

● van elk bemanningslid (ook stuurlui):  Naam + Voornaam + Geboortejaar + 
Vergunningsnummer voor Belgische roeiers  

● KBR-inschrijvingsformulier voor Belgische teams  
● Voor gestuurde achten (8+): besttijd over 5000 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:  senioren & U19 -  5.00 € per zitplaats 
    masters - 10.00 € per zitplaats 
 

Stuur uw schriftelijke inschrijvingen naar 
Koninklijke Roeivereniging Brugge  
Waggelwater 4, BE-8200 Sint-Andries-Brugge, België 
email : info@bruggeboatrace.be 

 

Handicapfactoren 
 

 
 

PROGRAMMA INTERNATIONALE LANGEAFSTANDSROEIWEDSTRIJD 5 KM 

Categorie Leeftijd factor
boot 

type
factor

boot 

type
factor

Master A 27+ 0,991 8+ 1,206 1x 1
Master B 36+ 0,977 8X+ 1,244 2+ 0,985
Master C 43+ 0,961 C8+ 1,13 2- 1,039
Master D 50+ 0,944 C8* 1,175 2x 1,076
Master E 55+ 0,927 4+ 1,094
Master F 60+ 0,906 4- 1,122
Master G 65+ 0,878 4X+ 1,13
Master H 70+ 0,841 M 1 4x 1,164
Master I 75+ 0,793 W 0,9 C1x 0,9
Master J 80+ 0,743 C2+ 0,886
Master K 83+ 0,698 C2- 0,927
Master L 86+ 0,644 C2X+ 0,921
Master M 89+ 0,582 C2x 0,964

C3X+ 0,99
C3x 1,04
C4+ 1,035
C4* 1,076

Bootfactoren

Zondag

Leeftijdsfactoren 

per categorie

Bootfactoren

Zaterdag 

Geslacht

mailto:info@bruggeboatrace.be


 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bruggeboatrace.be 

Cooling Down 

Safety post 1 

Safety post 2 

Lining up 


