
 

Beste Drakenbootvrienden, 

Zaterdag 3 oktober wordt op de Bosbaan in Amstelveen gestreden om de Nationale titels. 
Met veel genoegen nodigen wij uw team uit om deel te nemen aan het Nederlands 
Kampioenschap voor onervaren teams. 
 
Het Open Onervaren Nederlands Kampioenschap Drakenbootvaren kan worden veroverd in 
twee verschillende type boten en op twee verschillende afstanden. Er zijn dus vier kansen op 
de titel: 

 200 meter kleine boot 

 200 meter grote boot 

 500 meter kleine boot 

 500 meter grote boot 
 
Het Nederlands Kampioenschap wordt gevaren onder regels van de IDBF. Het 
kampioenschap is dit jaar alleen opengesteld voor Nederlandse teams. 
  
Algemeen:  
 
Drakenboten:   
Als uitgenodigd onervaren team heeft u recht op gratis deelname aan twee afstanden. 
Tevens zorgt de organisatie er voor dat voor uw team een boot klaarligt. Natuurlijk moeten 
wij wel van tevoren weten in welk type boot u wilt varen. In de grote boten kunnen 
maximaal 20 peddelaars plaatsnemen, in de kleine boten 10. 
 

Crewlisten:  
Elk team dient voor de afstanden 200m, 500m aparte crewlisten in te leveren bij de 
teamcaptains meeting. Alleen personen vermeld op de crew list mogen deelnemen aan de 
desbetreffende afstand. 
 
Trainingen: 
Hoewel u al bekend bent met onze sport, raden wij alle onervaren teams aan een aantal 
trainingen af te nemen bij een vereniging in de buurt. Waarschijnlijk hebt u deelgenomen 
aan een festival dat door een vereniging werd georganiseerd. Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met dezelfde vereniging.  
 
Indeling heats: 
De loting, voor de indeling van de heats, zal plaatsvinden tijdens de teamcaptainsmeeting. 
 

Nederlands Kampioenschap onervaren drakenbootteams  
Naast de Onervaren Open klasse zijn ook de teams aanwezig die in de Ervaren Open Klasse 
zullen strijden om de titel.  
 

  



 

Aansprakelijkheid 

Alle deelnemers doen op eigen risico mee aan de wedstrijden tijdens het Nederlands 
kampioenschap. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel 
of materiële schade van welke aard dan ook. 
 
Inschrijfkosten 
Als uitgenodigd onervaren team kunt u gratis deelnemen aan twee afstanden. Let er bij de 
inschrijving wel op dat voor beide type boten de afstanden per dagdeel worden gevaren. 200m in 
een kleine en in een grote boot is daarom niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor de 500m. 
 

Inschrijven 

U kunt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend per e-mail opsturen naar nk@ndbf.nl. 
De inschrijving sluit op zondag 27 september 2015 om 23:00 uur.  
 

De factuur voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap wordt per e-mail gestuurd 
naar het e-mailadres dat op het inschrijfformulier is ingevuld. 
 

Programma 

Het programma is afhankelijk van het aantal deelnemende teams per afstand per type boot. 
Daarom is het van belang de inschrijvingen zo snel mogelijk te versturen. Bij minder dan drie 
inschrijvingen voor een afstand in een type boot worden deze races niet gevaren. 
  
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot nk@ndbf.nl. 
 

Met sportieve groet, 
 
Bestuur NDBF 

 

 

 

 

  



 

Inschrijfformulier  
              

NK Drakenbootvaren voor Open Onervaren Teams 

Zaterdag 3 oktober 2015  
Op de Bosbaan te Amstelveen 

 

Teamnaam:  

 

Schrijft zich in  voor:          
  Kleine Boot Groot Boot 

200 meter     

500 meter     

 

Teamcaptain naam:        

Teamcaptain e-mail:   

Teamcaptain telefoonnummer:      

Opmerkingen: 

 

Voorwaarden:  
1. Alle teamleden nemen op eigen risico deel aan dit evenement.  
2. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan 

ook.  
3. Alle bemanningsleden moeten minimaal 50 meter gekleed kunnen zwemmen. 
4. Het inschrijfformulier moet voor 27 september 2015 23:00 uur opgestuurd zijn 

naar de NDBF (nk@ndbf.nl).   
 

Dit formulier ondertekend retourneren aan nk@ndbf.nl : 
 

Datum:         
                          

Handtekening:      


