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SPELREGELS LADDERCOMPETITIE 
Onderlinge uitdagingen, boord aan boord! In de skiff, dubbel-twee of C4x+.  
Het gaat er om wie er als eerste over de finish komt, niet welke tijd er wordt gevaren.  
Ga het duel aan, start zo vaak als je wilt! 

Zo werkt het 
• Daag de concurrentie uit. 
• Je mag ploegen die maximaal drie plaatsen boven jou staan, uitdagen. 
• Vermeld de uitdaging op het bord zodat de hele vereniging kan meegenieten. 
• Je spreekt een datum af met de tegenstander (binnen drie weken na de uitdaging 

moet de wedstrijd plaatsvinden). 
• Vraag twee andere leden als wedstrijdleiders: 

o Bij de start: begin met het commando "Gereed! ", de ploegen lijnen op. Als ze 
gelijk liggen volgt het commando "Alle ploegen opgelet!". Na een duidelijke pauze 
het commando “AF!". 

o Bij de finish: wijs de winnaar aan. 
Beiden letten ook op eventuele scheepvaart. 
• Er wordt geen tijd opgenomen. Wie het eerste voorbij ons clubhuis is, heeft 

gewonnen. 
• Na de wedstrijd vermeld je de uitslag op het bord, en pas je het ladderklassement 

aan. 

Klassement 
Per boot type is er één ladder voor alle deelnemers. Als de uitdager de wedstrijd wint, 
neemt deze de plaats in van de verliezer. De verliezer schuift een plaats naar beneden en 
als er iemand tussen stond, schuift deze ook een plaats naar beneden. 

Eerste deelname 
Iedere roeier is welkom! Bij de eerste deelname mag je iedereen op de ladder uitdagen. 
Win je, dan neem je de plek van deze boot in, verlies je, dan kom je onderaan. 

Wisselingen in bemanning 
Bij de dubbel-twee ontstaat er een nieuwe ploeg als er een bemanningslid wordt 
gewisseld. Bij de C4x+ ontstaat er pas een nieuwe ploeg als er meer dan één 
bemanningslid wisselt t.o.v. van de vorige race (de stuur maakt niet uit). 

Einde deelname 
Is een ploeg niet meer beschikbaar om uitgedaagd te worden, dan vervalt hun deelname 
en wordt deze van de ladder verwijderd. 
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Parcours beginnelingen en jeugd (500m) 
Het wedstrijdparcours is het Twentekanaal en is 518 meter lang. De start is het begin 
van het Loofrietviaduct aan de kant van Delden. De finish is het einde van ons clubhuis. 
Beginnelingen:  voor de skiff- en dubbel-twee-wedstrijden zijn dat roeiers met alleen de 
basis- en scullen1-bevoegdheid. Voor de C4x+ wedstrijden gaat het om roeiers met 
alleen de basis-bevoegdheid. Het staat de deelnemers bij iedere wedstrijd vrij om het 
lange parcours te kiezen. 

Parcours overigen (1.200m) 
Het wedstrijdparcours is het Twentekanaal en is 1.190 meter lang. De start is in lijn met 
de borden op de kade tussen het Loofrietviaduct en de zwaaikom. De finish is het einde 
van ons clubhuis. 

 

VEEL PLEZIER! 
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