
 

 

Spelregels RC Powerboat Event Hank 14-16 oktober 2022 

 

Om samen van een leuk en veilig evenement te kunnen genieten zijn er enkele spelregels opgesteld. 
Zo voorkomen we discussie, houden we alles veilig en is de kans dat we voor een volgend evenement 
terug mogen komen op deze locatie groot. 

Van alle deelnemers wordt dan ook verwacht dat deze zich aan de spelregels houdt. 

 

Spelregels:  

• Van iedere deelnemers wordt verwacht dat deze over een wettelijke aansprakelijkheid verzekering 
beschikt die ook schade/letsel door rc boten dekt. 

• Varen en/of deelname geschiedt op geheel eigen risico.  

• Iedere deelnemende boot kan door de organisatie aan een inspectie onderworpen worden en op 
deugdelijkheid worden beproefd.  

• De organisatie behoudt het recht een deelnemer(s) en/of deelnemende boot(en) te weigeren als 
de situatie daarom vraagt (i.v.m. veiligheid, ondeugdelijkheid en/of onredelijk gedrag). De 
mogelijkheid bestaat dat er bij het niet in acht nemen van de veiligheid, voor een bepaalde tijd een 
vaarverbod opgelegd kan worden. Beroep op deze maatregel is niet mogelijk. 

• Op het afgezet terrein aan en op de vaarsteiger zijn geen bezoekers toegestaan. Alleen de 
bestuurders en hun helpers (indien van toepassing) mogen op de steiger aanwezig zijn.  

• Er mag niet worden gelopen met boten met draaiende motoren. 

• Start voorafgaand aan het varen de pas op de steiger en dan meteen te water laten.  

• Draag in de ophaalboot een zwemvest, deze zijn voorhanden.  

• Vaar rechtsom om de boeien, dus niet tegen de vaarrichting in varen.  

• Geef duidelijk aan als een boot niet meer op eigen kracht verder kan varen,  roep luid en duidelijk 
“dode boot!” bij voorkeur aangevuld met waar de boot zich ongeveer bevind. Zo kunnen 
medevaarders actie ondernemen om botsingen te voorkomen.  

• De ophaalboot heeft altijd voorrang.  

• Houdt altijd genoeg ruimte tussen eigen boot en de ophaalboot. 

• Passeer de ophaalboot stapvoets.  

• Vaar rustig met de ophaalboot om zo min mogelijk golfslag te veroorzaken. Houdt rc boten op het 
water goed in de gaten en maak waar mogelijk oogcontact met piloten op de steiger zodat je zeker 
weet dat deze je gezien hebben. 

• Houdt altijd genoeg ruimte tussen boot en de wal. 



• Voeg na het lanceren van de rc boot in na boei 1 (linker boei) met een ruime bocht. Geef vooraf 
jezelf de tijd om het overige verkeer op het water in te schatten. 

• Als je een andere deelnemer passeert, doe dit dan met genoeg ruimte aan de buitenkant van het 
parcours. 

• De langzame boot dient zijn/haar koers te houden en geen onverwachte stuurbewegingen te 
maken.  

• Vaar niet met hoge snelheid richting de wal om op het laatste moment uit te wijken.  

• Volg aanwijzingen van de organisatie op. 

• Een deelnemer en/of boot kan door de organisatie geweigerd worden indien de 
bestuurder/deelnemer zich niet aan de voornoemde regels houdt. Beroep op deze maatregel is niet 
mogelijk.  

• De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan hun groene jas met opdruk van logo en “CREW” 

• Een failsafe (in welke vorm dan ook) is verplicht.  

• We staan alleen rc boten toe op het terrein, water en in de lucht. 

• We kunnen op geluidsniveau controleren (max 80-82dB). Dit om onnodig overlast voor de 
omgeving te voorkomen. Boot te luid betekent stoppen met varen.  

• Iedere deelnemer krijgt een polsbandje welke je zichtbaar moet dragen.  

• Indien we een vaarschema publiceren dan zijn de gestelde tijden richtlijnen.   

• De organisatie mag beeldopnames maken tijdens het evenement en deze naar believen delen op 
bijvoorbeeld social media. 

• De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade en/of lichamelijk letsel aan 
eigen en/of derden in welke vorm dan ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 


