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KONINKLIJKE CANO CLUB MECHELEN 
vereniging zonder winstoogmerk  gesticht in 1933 

aangesloten bij het KBKV en bij het VKKF 
clubgebouw : Auwegemvaart 56 

2800 Mechelen 
Tel. 015 / 26 08 33 

www.kccm.be Johan Coppens 
Auwegemvaart 103/02 

 
Bankrekening BE85 4066 0494 0106 

  2800 Mechelen  
 

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 
21 en 22 september 2019 

Competitienummers: 

K2-C2-R2 mix “Grote Prijs van de stad Mechelen” 
Een lange afstandswedstrijd in tweezit. In elke boot moet een mannelijke vaarder en een 
vrouwelijke vaarster zitten. Deze wedstrijd wordt gesplitst in 2 leeftijdscategories met een 
aparte start: 
1) Leeftijdscategorie tot en met kadetten: 2500 meter 
2) Leeftijdscategorie vanaf aspiranten: 5000 meter 

K2-C2-R2 leeftijdshandicap "Grote Prijs NV Zeekanaal" 
Een lange afstandswedstrijd (5000 m) in tweezit. Tussen de leeftijdscategorieën van beide 
inzittenden moet nog minstens 1 categorie zitten (dus bv. een veteraan1 en een junior of een 
miniem en een aspirant). Het geslacht van de deelnemers is onbelangrijk. 

K4-C4 handicap 
Een sprintwedstrijd (200 m) in vierzit. Ten minste twee inzittenden moeten komen uit de 
categorie dames (om het even welke leeftijdscategorie) ofwel heren zijn die in 2019 niet ouder 
dan 16 jaar worden. Met andere woorden hoogstens twee inzittenden mogen heren zijn die in 
2019 de leeftijd bereiken van 17 jaar. 

Estafette MK1+K1+K2+K4 "End of season kayak battle" 
Een aflossingswedstrijd (125 m) gevaren door een ploeg bestaande uit 8 vaarders. Per 
kajakclub kan er slechts één ploeg ingeschreven worden. Dit competitienummer is een 
afvalrace waarbij de ploegen op het water blijven totdat ze uitgeschakeld worden. 

JEUGDINVEST 

Met de ondersteuning van de stad Mechelen 
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K1 - MK1 - R1 - C1 sprint 
Een sprintwedstrijd (125 m) in eenzitter en dat per categorie. Eventueel opsplitsing veteraan 1 
en 2. 

Jeugdspelen 
Open voor alle categorieën vanaf het jaar waarin je 7 wordt (°2012) tot het jaar waarin je 12 
wordt (°2007). 
Deze jeugdspelen bestaan uit: 

- Hindernissenloop (± 700 m met hindernissen in verwerkt) 
- Hindernissenparcours op het water 
- 125m sprint (= onderdeel propagandawedstrijd: reeksen zaterdagnamiddag) 

 
Zaterdagvoormiddag vanaf 9u kunnen de clubverantwoordelijken de nummers komen ophalen 
aan de feesttent. Eventuele bij-inschrijvingen voor de jeugdspelen kunnen hier ook gebeuren. 
Het hindernissenparcours op het water start om 10u30. Wanneer alle deelnemers gevaren 
hebben, wordt hierna onmiddellijk de hindernissenloop aangevat per categorie. De 
deelnemers nemen dus zaterdagvoormiddag hun nummer, peddel, zwemvest en 
loopschoenen mee. 

 
Toelichting competitienummers: 

K2-C2-R2 mix 
1) Leeftijdscategorie tot en met kadetten: 2500 meter 
2) Leeftijdscategorie vanaf aspiranten: 5000 meter 

 
In elke boot moet een mannelijke vaarder en een vrouwelijke vaarster zitten. Als het 
tijdsschema het toelaat wordt er met halve finales gewerkt. De hierin geplaatsten varen de 
finale. 
In deze wedstrijden wordt er door alle ploegen op één lijn gestart. (vertrek 1). 

K2-C2-R2 leeftijdshandicap 5000 m 
De boten worden in drie startgroepen verdeeld. De zwakste groep vertrekt op de eerste 
startlijn, de tweede groep op de tweede startlijn en de sterkste groep op de derde startlijn 
(telkens met afstandshandicap tussen). De opdeling in startgroepen wordt bepaald door de 
categorie van de twee inzittenden. Zo zullen een aspirant en een pupil in de eerste groep zitten, 
een kadet en een junior in de tweede groep en een senior met een aspirant in de laatste groep. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het geslacht van de vaarder. Naargelang de categorie 
krijgt elke inzittende een waarde: (zie tabel). 

 
Per boot worden de twee waarden opgeteld en al 
naargelang van die som zit men in startgroep 1,2 of 
3. 
De twee teamgenoten moeten 2 categorieën 
verschillen. 

categorie heren dames 
pupil 1 0 
miniem 2 1 
kadet 3 2 
aspirant 4 3 
junior 5 4 
senior 6 5 
Veteraan 1 5 4 
Veteraan 2 4 3 
Veteraan 3 3 2 
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som startgroep 
3,4,5 en 6 1 

7 en 8 2 
9 en 10 3 

 

Schema van het verloop van de wedstrijden over 5000 m 
 

aankomst 
 
 
 

1250m 
 
 
 

vertrek 3 2 1 
 

K4-C4 handicap 
Ten minste twee inzittenden moeten komen uit de categorieën dames (om het even welke 
leeftijdscategorie) of heren aspiranten, kadetten, miniemen of pupillen. Met andere woorden 
hoogstens twee inzittenden mogen heren junior, senior of veteraan zijn. Een vaarder mag 
slechts in één K4 zijn ingeschreven. 
Op zaterdag worden de eerste schiftingen gevaren. Het verdere verloop van de schiftingen en 
finales is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
Het is mogelijk om niet volledige bemanningen op te geven bij het inschrijven. Zo kunnen 
bemanningen worden samengesteld uit verschillende clubs. 

Estafette MK1 + K1 + K2 + K4 "End of season kayak battle" 
Samenstelling ploeg 

De waarde van de ploeg mag maximaal 27 punten bedragen. Om de som van de waarden van 
de ploegleden te berekenen wordt dezelfde tabel gehanteerd als bij de K2 leeftijdshandicap 
(zie tabel K2 leeftijdshandicap). 
Naast de opgelegde maximum ploegscore gelden nog drie andere beperkingen: 

- Minstens 2 dames zitten in de ploeg 
- In de MK1 kan alleen een pupil of miniem zitten 
- Alle zitplaatsen van de meerzitters moeten bezet zijn, lege zitplaatsen zijn dus niet 

toegestaan. 
Indien de club één of meerdere vaarders tekort komt (bv. pupil dames), mogen deze “geleend” 
worden bij een andere club om de ploeg voltallig te kunnen maken. 

 
Voorbeeld 
MK1 Dames pupil 0 
K1 Heren miniem 2 
K2 Dames kadet 2 

 Heren aspirant 4 
K4 Dames junioren 4 

 Heren senioren 6 
 Dames senioren 5 
 Heren veteraan 2 4 

Totaal 27 
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Wedstrijdverloop 
Het is een afvalrace waarbij de ploegen op het water blijven totdat ze uitgeschakeld worden. 
Het aantal reeksen en halve finales met 2 of 3 ploegen hangt af van het aantal deelnemende 
ploegen. 
De start en aankomst van de estafette zijn ter hoogte van het clubgebouw. De volgorde waarin 
de verschillende boottypes varen is bepaald en dus voor alle ploegen hetzelfde. De MK1’s 
starten de race met een Hawaï ketting rond de hals. Ter hoogte van de 125m wordt deze 
ketting doorgegeven aan de K1 die op zijn beurt terug naar de start vaart. Daar wordt de ketting 
doorgegeven aan de K2 die na zijn 125m de ketting doorgeeft aan de K4 die de race beëindigt. 
Per ploeg worden 2 wedstrijdbanen voorzien. 

 
Start 
van 

Aankomst 
van 

     Start 
van 

Aankomst 
van 

MK1 K1  ¬  
® 

¬  
® 

¬  
® 

¬  
® 

¬  
® 

K1 MK1 

K2 K4 K4 K2 

0 m 125 m 

K1 125 m 
Elke deelnemer vaart twee reeksen op zaterdag. Aan de hand van de resultaten behaald in 
deze reeksen worden, per categorie, de plaatsen in de finale en kleine finales bepaald. In de 
twee reeksen krijgt men als volgt punten: 

1ste 6 punten 
2de 5 punten 
3de 4 punten 
4de 3 punten 
5de 2 punten 
6de 1 punt 

 
Per categorie wordt voor elke deelnemer de som van de twee resultaten gemaakt en aan de 
hand van de rangorde die zo ontstaat worden de deelnemers aan de finale, tweede finale, 
derde finale,... bepaald. Indien binnen een categorie een aantal vaarders evenveel punten 
hebben, worden zij gerangschikt volgens de som van hun tijden. 
Een deelnemer die niet aankomt (forfait aan de start, kentering tijdens de wedstrijd, 
diskwalificatie wegens valse start of wegens een andere reden) krijgt geen punten ongeacht 
het aantal deelnemers in de wedstrijd. 
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Inschrijvingen: 

Inschrijvingen kunnen vanaf 20 augustus tot en met zondag 8 september 2019. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt €2,00 per deelnemer. Bij-inschrijvingen en wijzigingen die toekomen 
tot ten laatste op 17 september zullen €3,00 per persoon kosten, tijdens de voorvergadering 
op zaterdag 21 september zal dat €4,00 per persoon zijn. Het juiste uur van de voorvergadering 
volgt bij het voorprogramma. 
Bij-inschrijvingen worden enkel aanvaard tot de banen vol zijn. 

De deelnemers hoeven niet over een wedstrijdlicentie te beschikken. 

De inschrijvingen kunnen ons bereiken via: 

 

Voor wie twijfelt volgt hier een tabel met geboortejaren en corresponderende categorieën: 
 

.....-2009 2007-2008 2005-2006 2003-2004 2001-2002 1983-2000 1975-1984 vet 35+ 
1965-1974 vet 45+ 
........-1964 vet 55+ 

pupil miniem kadet aspirant junior senior veteraan 

Categorieën met een te klein aantal deelnemers kunnen samengevoegd worden bij een hogere 
categorie, om een gevarieerd wedstrijdverloop te krijgen. 

Als er problemen zijn met het 
invullen dan helpen we 
graag: 

 
secretariaat@kccm.be 
andre.rottiers@telenet.be 

Te vinden op: de publieke VKKF website, 
www.vkkf.be en kies voor Inschrijven , log in op 
Administratrieve Website kies discipline lijn en 
activiteit: 2019-09-21 │ wedstrijd │ 
Propagandawedstrijd en jeugdspelen Mechelen │ 
KCCM* en via de link KCCM propagandawedstrijen 
2019 kom je in het invulformulier. 
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Praktische informatie: 

Voorvergadering 
De voorvergadering zal plaatsvinden in de lokalen van KCCM op zaterdag 21 september 2019. 
Het juiste uur van de voorvergadering volgt bij het voorprogramma en hangt af van het aantal 
deelnemers. 

Wedstrijdbegin 
De eerste wedstrijden zullen aanvangen op zaterdag 21 september rond 12u00 (afhankelijk 
van het aantal inschrijvingen). De Jeugdspelen starten om 10u 30. 

Wedstrijdjury 
In geval van betwistingen of onduidelijkheden beslist de wedstrijdjury, welke tijdens de 
voorvergadering zal samengesteld worden. 

Overnachting 
Er is mogelijkheid tot overnachting op de kampeerplaats vlak bij de club. Er is in Mechelen 
eveneens een jeugdherberg. (www.vjh.be/N/JHB/mechelen.htm tel. : 015278539 -- fax : 
015278540) 

Maaltijden 
Gedurende het ganse weekend kan men in de cateringtent genieten van lekkere snacks en 
dranken aan democratische prijzen, alsook op zaterdagavond en zondagmiddag warme 
maaltijden mogelijk - inschrijven hiervoor is wel gewenst – info volgt via mail 

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag om 17u00. 

 


