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1 Wrikwedstrijden
1.1

Globale beschrijving activiteit

Wrikwedstrijden voor Scouts en Explorers in standaard lelievletten. Bestaande uit een
kwalificatiewedstrijd per klasse per subkamp en een finale per klasse per speltak. De beste drie boten
per klasse per subkamp plaatsen zich voor de finale. Verder is er ook een finale voor
leiding/medewerkers. Voor elke klasse is er een 1e, 2e en 3e prijs te behalen, in zowel de voorrondes
als de finales.

1.2

Locatie

De roei- en wrikbaan bevindt zich aan het terrein van Nautische Activiteiten bij de eigen steiger aan de
zuidoostkant van het terrein. Hier bevindt zich ook de wedstrijdtent. Deelnemers leggen aan de
buitenkant van de steiger, waarna de wrikker zich meldt bij de wedstrijdleiding. Hierna volgen verdere
instructies.

1.3

Wedstrijdklassen
Wedstrijdklassen

Er wordt gestreden in de volgende klassen:

Scouts

Explorers

Leiding / Medewerkers

Dames 11-12 jaar

Dames

Dames

Dames 13-14 jaar

Heren

Heren

Dames 15-16 jaar
Heren 11-12 jaar
Heren 13-14 jaar
Heren 15-16 jaar
Bij enkele groepen komt het voor dat er Scouts zijn van 17 jaar (of zelfs ouder). Deze leden kunnen
eventueel aansluiten bij de wrikwedstrijden van de Explorersubkampen. Zij kunnen zich vooraf
hiervoor inschrijven bij de wedstrijdtent van Nautische Activiteiten.

1.4

Deelnamebepalingen
Deelnamebepalingen

Bij inschrijving gelden de volgende deelnamebepalingen:
1. Er wordt gewrikt met één wrikker en één bemanningslid.
2. De leeftijd op de eerste dag van Nawaka wordt gehanteerd.
3. Het is niet toegestaan om onderweg te wisselen.
4. Er wordt gewrikt in standaard lelievletten.
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5. Ten minste de volgende onderdelen dienen aan boord te blijven van de vlet:
a. 4 kuipvlonders
b. 2 doften
c. Mast
d. Roer
6. Het zeilnummer dient op het boeisel vermeld te zijn.
7. Voor elke deelnemer dient een reddingsvest aan boord te zijn.
8. Het is alleen toegestaan om de boot middels wrikken voort te bewegen.

1.5

Wedstrijdbaan

De wrikbaan is 50 meter lang voor de klassen t/m 14 jaar en 100 meter lang voor de 15+-klassen. Het
wedstrijdgebied bevat vier met boeienlijnen gescheiden banen.

1.6

Planning

Dag en tijd

Tijd

Subkamp

Inschrijven mogelijk tot

Dinsdag 7-8

19.30-22.00*

Bermuda

Dinsdag 7-8 12.00

Woensdag 8-8

13.30-16.30

Aan de haven

Dinsdag 7-8 17.00

19.30-22.00*

Oase

Dinsdag 7-8 17.00

19.30-22.00*

Atlantis

Dinsdag 7-8 17.00

Donderdag 9-8

19.30-22.00*

Waterval

Woensdag 8-8 17.00

Vrijdag 10-8

13.30-16.30

Aan de gracht

Donderdag 9-8 17.00

Zondag 12-8

19.30-22.00*

Palmeiland

Zaterdag 11-8 17.00

Maandag 13-8

19.30-22.00

Finales

N.v.t.

*In de klassen t/m 14 jaar wordt er gewrikt in een halve baan. Voor de scoutssubkampen geldt
daarom:
19.30-20.30 uur:

Wrikkers t/m 14 jaar

Vanaf 20.30 uur

Overige leeftijden

Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd, zal een medewerker van Nautische Activiteiten aanschuiven
bij jullie subkampoverleg, om de laatste instructies mee te geven.

1.7

Inschrijving

Inschrijving verloopt via de subkampstaf.
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2 Roeiwedstrijden
2.1

Globale beschrijving activiteit

Roeiwedstrijden voor Scouts en Explorers in standaard lelievletten. Bestaande uit een
kwalificatiewedstrijd per klasse per subkamp en een finale per klasse per speltak. De beste drie boten
per klasse per subkamp plaatsen zich voor de finale. Verder is er ook een finale voor
leiding/medewerkers.

Locatie

2.2

De roei- en wrikbaan bevindt zich aan het terrein van Nautische Activiteiten bij de eigen steiger aan de
zuidoostkant van het terrein. Hier bevindt zich ook de wedstrijdtent. Deelnemers leggen aan de
buitenkant van de steiger, waarna de boots zich meldt bij de wedstrijdleiding. Hierna volgen verdere
instructies.

2.3

Wedstrijdklassen

Er wordt gestreden in de volgende klassen:

Scouts

Explorers

Dames

Dames

Heren

Heren

Gemengd

Gemengd

Leiding / Medewerkers

Gemengd

Bij enkele groepen komt het voor dat er Scouts zijn van 17 jaar (of zelfs ouder). Deze leden kunnen
eventueel aansluiten bij de roeiwedstrijden van de Explorersubkampen. Zij kunnen zich vooraf
hiervoor inschrijven bij de wedstrijdtent van Nautische Activiteiten. Wel kunnen deze personen als
roerganger meedoen bij de Scouts.

2.4

Deelnamebepalingen

Bij inschrijving gelden de volgende deelnamebepalingen:
1. Er wordt geroeid met vier roeiers en een roerganger.
2. Bij de bepaling van de klasse wordt uitgegaan van het geslacht van de roeiers.
3. Personen mogen maar in één klasse uitkomen.
4. De roeiers bij de Scouts mogen niet ouder zijn dan 16 jaar.
5. De leeftijd op de eerste dag van Nawaka wordt gehanteerd.
6. Er wordt geroeid in standaard lelievletten.
7. Ten minste de volgende onderdelen dienen aan boord te blijven van de vlet:
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a. 4 kuipvlonders
b. 2 doften
c. Mast
d. Roer
8. Het zeilnummer dient op het boeisel vermeld te zijn.
9. Voor elke deelnemer dient een reddingsvest aan boord te zijn.
10. Het is alleen toegestaan om de boot middels roeien voort te bewegen.

2.5

Wedstrijdbaan

De roeibaan is 300 meter lang en bevat vier met boeien gescheiden banen.

2.6

Planning

Dag en tijd

Tijd

Subkamp

Inschrijven mogelijk tot

Donderdag 9-8

19.30-22.00

Aan de haven

Woensdag 8-8 17.00

Vrijdag 10-8

09.00-12.00

Bermuda

Donderdag 9-8 12.00

Zondag 12-8

13:30-16:30

Waterval

Zaterdag 11-8 17.00

19:30-22:00

Aan de gracht

Zaterdag 11-8 17.00

09.00-12.00

Oase

Zondag 12-8 12.00

13.30-16.30

Palmeiland

Zondag 12-8 17.00

19.30-22.00

Atlantis

Zondag 12-8 17.00

09.00-12.00

Finales

N.v.t.

Maandag 13-8

Dinsdag 14-8

Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd, zal een medewerker van Nautische Activiteiten aanschuiven
bij jullie subkampoverleg, om de laatste instructies mee te geven.

2.7

Inschrijving

Inschrijving verloopt via de subkampstaf.
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3 Zeilwedstrijden
3.1

Globale beschrijving activiteit

Zeilwedstrijden voor Scouts en Explorers in standaard lelievletten. Bestaande uit twee
kwalificatiewedstrijden per subkamp en een finale per klasse per speltak. Ook zijn er wedstrijden voor
schouwen en bij voldoende animo voor andere boottypes.

3.2

Locatie

De zeilwedstrijden worden gehouden op het Wolderwijd, ten noorden
van het eiland De Zegge. Bij De Zegge komen toiletvoorzieningen en
een afvalcontainer, waar de deelnemers gebruik van kunnen maken.
Het Wolderwijd is gelegen op 7-8 kilometer varen vanaf het
Landgoed. Binnen de subkampen zal er afstemming plaatsvinden
over het slepen naar en vanaf het Wolderwijd.
Het eiland De Zegge kan gebruikt worden om aan te meren voor de
lunch. Groepen kunnen ook afspreken om hier in de buurt voor anker
te gaan. Het wordt de deelnemers afgeraden om in de lunchpauze
naar het centrum van Zeewolde gaan, omdat ze dan waarschijnlijk
niet op tijd terug zijn voor de tweede wedstrijd.
Van de deelnemende groepen wordt verwacht dat er ook leiding
aanwezig is op het Wolderwijd om toezicht te houden op de leden
(met name in de lunchpauze) en om hulp te bieden bij calamiteiten.

3.3

Wedstrijdklassen

Er wordt gestreden in de volgende klassen:
•

Standaard vletten Scouts (t/m 16 jaar)

•

Standaard vletten Explorers

•

Schouwen (bij voldoende animo, alleen finales, op wedstrijddag Explorers)

•

Open klasse (bij voldoende animo, alleen finales, op wedstrijddag Explorers)

Bij enkele groepen komt het voor dat er Scouts zijn van 17 jaar (of zelfs ouder). Deze leden kunnen
eventueel aansluiten bij de zeilwedstrijden van de Explorersubkampen. Zij kunnen zich vooraf hiervoor
inschrijven bij de wedstrijdtent. De leeftijd op de eerste dag van Nawaka telt.
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3.4

Deelnamebepalingen

Bij inschrijving gelden de volgende deelnamebepalingen:
1. Een boot heeft minimaal vier bemanningsleden.
2. Deelnemers bij de Scouts zijn maximaal 16 jaar oud.
3. De leeftijd op de eerste dag van Nawaka wordt gehanteerd.
4. De bemanning van de boot heeft het “niveau” van CWO III.
5. De boot heeft ten minste de volgende inventaris:
a. 4 kuipvlonders
b. Een wrikriem
c. Vier roeiriemen en dollen (niet nodig in schouwenklasse)
d. Een anker van 7 kilo en een ankerlijn van 25 meter
e. Een sleeplijn van 6 meter (mag ook de ankerlijn zijn)
f.

Een EHBO-trommel met inhoud)

g. Protestvlag of groepsdas
6. Het zeilnummer dient op het boeisel vermeld te zijn.
7. Voor elke deelnemer dient een reddingsvest (minimaal 100 N) aan boord te zijn.
8. Er wordt gevaren in standaard lelievletten (maximaal gezamenlijk zeiloppervlak 12,15 m2) en
standaard lelieschouwen.
9. Het is alleen toegestaan om de boot middels zeilen voort te bewegen.

3.5

Wedstrijdbaan

De te varen baan wordt vlak voor de start bekend gemaakt. De deelnemers krijgen vooraf een
instructie mee en een kaart met de mogelijk te varen routes.

3.6

Planning

Dag en tijd

Tijd

Subkamp

Inschrijven mogelijk tot

Woensdag 8-8

09.00-16:30

Palmeiland + Waterval

Dinsdag 7-8 12.00

Donderdag 9-8

09.00-16:30

Aan de gracht + Aan de haven

Woensdag 8-8 12.00

+ Schouwen / open klasse
Zondag 12-8

09.00-16:30

Bermuda + Oase

Zaterdag 11-8 12.00

Maandag 13-8

N.n.t.b.

Finales

N.v.t.

Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd, zal een medewerker van Nautische Activiteiten aanschuiven
bij jullie subkampoverleg, om de groepen de laatste instructies mee te geven.
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De planning op een wedstrijddag ziet er als volgt uit:

Tijdstip

Activiteit

07:30

Bepalen of de wedstrijden doorgaan a.d.h. van de weersvoorspellingen (bij
afgelastingen zullen de subkampstaf en Havendienst worden geïnformeerd)

08:00

Vertrek medewerkers Nautische Activiteiten naar Wolderwijd

08:30

Vertrek slepers Havendienst naar Wolderwijd

09:00

Vertrek deelnemers naar Wolderwijd

10:00

Aankomst deelnemers op Wolderwijd

10:30

Start wedstrijd subkamp 1

10:45

Start wedstrijd subkamp 2
Lunchpauze

13:30

Start wedstrijd subkamp 1

13:45

Start wedstrijd subkamp 2

16:00

Vertrek slepers Havendienst

17:00

Afhandelen protesten op de subkampen

20.00

Publiceren uitslagen (tijdstip onder voorbehoud van aantal protesten)

3.7

Inschrijving

Inschrijving verloopt via de subkampstaf.
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4 Prestatietocht
4.1

Globale beschrijving activiteit

Prestatietocht voor Scouts en Explorers in standaard lelievletten. Een nieuwe activiteit voor Nawaka,
waarbij deelnemers worden uitgedaagd om naar eigen inzicht zo snel mogelijk een tocht van zo’n 23
kilometer af te leggen. Hierbij mogen de deelnemers: zeilen, roeien, wrikken en jagen. Voor zowel
Scouts als Explorers zijn er een 1e, 2e en 3e prijs te behalen.

4.2

Locatie

De start en finish van de prestatietocht is bij de steiger van Nautische Activiteiten bij de eigen steiger
aan de zuidoostkant van het terrein.

4.3

Wedstrijdklassen

Er wordt gestreden in de klassen Scouts en Explorers:

Scouts

Explorers

Dames

Dames

Heren / gemengd

Heren / gemengd

Bij enkele groepen komt het voor dat er Scouts zijn van 17 jaar (of zelfs ouder). Deze leden kunnen
eventueel aansluiten bij de wrikwedstrijden van de Explorersubkampen. Zij kunnen zich vooraf
hiervoor inschrijven bij de wedstrijdtent van Nautische Activiteiten.

4.4

Deelnamebepalingen

Bij inschrijving gelden de volgende deelnamebepalingen:
1. Er wordt gevaren met met maximaal 6 personen per boot.
2. Deelnemers bij de Scouts zijn maximaal 16 jaar oud.
3. De leeftijd op de eerste dag van Nawaka wordt gehanteerd.
4. Bij de bepaling van de klasse wordt uitgegaan van het geslacht van de deelnemers
a. Een dames boot mag maximaal 1 man bevatten
b. Gemengde boten vallen in de heren klasse
5. Er wordt gevaren in standaard lelievletten (maximaal gezamenlijk zeiloppervlak 12,15 m2)
6. Het is niet toegestaan om onderweg te wisselen.
7. Er wordt gewrikt in standaard lelievletten.
8. De boot heeft ten minste de volgende inventaris:
a. 4 kuipvlonders
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b. Een wrikriem
c. Vier roeiriemen en dollen
d. Een anker van 7 kilo en een ankerlijn van 25 meter
e. Een sleeplijn van 6 meter (mag ook de ankerlijn zijn)
f.

Een EHBO-trommel met inhoud)

g. Protestvlag of groepsdas
9. Het zeilnummer dient op het boeisel vermeld te zijn.
10. Voor elke deelnemer dient een reddingsvest (minimaal 100 N) aan boord te zijn.
11. Het is alleen toegestaan om de boot middels zeilen, roeien, jagen, en wrikken voort te
bewegen.

4.5

Wedstrijdbaan

De route van ongeveer 23 kilometer start richting het noorden, waar voor het Wolderwijd een gele boei
gerond dient te worden. Vervolgens gaat deze door de Nijkerkersluis en de Arkersluis, waarna er een
boei gerond dient te worden in de Arkervaart, om vanaf hier weer door de sluizen terug te gaan naar
de finish bij het Scouting Landgoed. De wachttijd bij de sluizen wordt van de totaaltijd afgetrokken.

4.6

Planning

De prestatietocht wordt gehouden op vrijdag 10 augustus. De exacte tijden volgen. Inschrijven kan tot
en met woensdag 8 augustus 17.00 uur.

4.7

Inschrijving

Inschrijving verloopt via de subkampstaf.
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5 Gondelvaart
5.1

Globale beschrijving activiteit

De gondelvaart is hét bedankje van de deelnemers van Nawaka aan de gemeente Zeewolde. Dit
wordt gedaan door één grote versierde en verlichte optocht over het water met zoveel mogelijk
deelnemende boten in sleep, langs het centrum van Zeewolde. Met elkaar gaan we er een feestje van
maken op de route!

5.2

Voorbereiding

Denk voordat je naar Nawaka komt alvast na over hoe jullie de boten gaan versieren. Neem je
verlichting mee? Hoe verzorg je de stroomvoorziening? Maak je aankleding op een andere manier?
Hoe zorg jij ervoor dat Zeewolde jouw groep niet meer vergeet?

5.3

Prijzen

De deelnemende boten worden beoordeeld door een vakkundige jury, onder leiding van Gerrit Jan
Gorter, de burgermeester van Zeewolde. Er zijn prijzen te winnen in de volgende categorieën:

Categorieën
Aankleding
Gezelligheid
Ondersteboven
Daarnaast zijn er extra prijzen te winnen met de social media opdracht en een spel onderweg.
Hierover volgt later meer.
5.4

Deelnamebepalingen

De deelnemende groepen stellen, in overleg met elkaar binnen het subkamp, de sleepjes samen.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•

Alle opvarenden dienen een reddingsvest te dragen;

•

Alle deelnemers varen in sleep dan wel op eigen motor. Voortbewegen door middel van
zeilen/roeien/wrikken is niet toegestaan.

•

Een sleep mag niet te langer zijn dan maximaal 12 vletten in dubbele sleep of maximaal 10 in
enkele sleep;

•

Een sleep dient een minimumsnelheid van 6 kilometer per uur te kunnen halen;

•

Schepen groter dan 15 meter mogen los meevaren, maar niet slepen (deze schepen varen
pas ná de sleepjes de Voorhaven in). Voor schepen groter dan 25 meter geldt dat dit alleen
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kan in overleg met de havendienst, deze schepen varen wel mee naar het Wolderwijd, maar
gaan niet de Voorhaven in.
•

De groepen moeten zelf voor de versiering van de vletten (feestverlichting, slingers, ballonnen
etc.) zorgen. Open vuur is niet toegestaan, ook niet op de wacht- of sleepschepen.

5.5

Vaarroute

Vanaf het Scoutinglandgoed varen we naar het Wolderwijd, om vervolgens gedoseerd een draai te
maken door de Voorhaven van Zeewolde. Hier varen we vlak langs de vele bezoekers die er worden
verwacht. Aangezien deze dag overdag de ouderdag gehouden wordt, verwachten we dat er ook veel
ouders in Zeewolde naar de gondelvaart komen kijken.
5.6

Planning

De gondelvaart wordt gehouden op zaterdagavond 11 augustus. De exacte tijden volgen.
5.7

Inschrijving

Inschrijving voor de gondelvaart is niet nodig. Iedereen doet toch mee?
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