
 

18e Gait  L.Berk Rondje  Kamperei land  (28 km)  

9  mei 2015   

Een wedstrijd voor motorvrije houten punters in historisch vaargebied. 

- De koffie is klaar op zaterdag 9 mei 2015 om 08:30 uur bij ‘t Oppertje op de Koggewerf. 
 - De deelnamekosten per punter bedragen € 30,- (2 pers., incl. eten) ( € 15,- excl. eten)  
-  In het “Oppertje” kun je betalen. 
 - Extra mee-eters? Dat kan. Betaal daarvoor bij inschrijving; per persoon € 10,-. 
-  Zaterdagochtend om 09:00 uur is het palaver bij ‘t Oppertje op de Koggewerf.  

De Start is via een startlijn op de IJssel tussen de (te) hoge flat en het startschip:                            
-   10 minutensein: _ _ _   5 minutensein: _ _ start: _                                                                
– Let ook op het “Optisch startsein”: (Vlag)gezwaai op het startschip!                                      
- De route is stroomafwaarts, dan stuurboord uit het Kattendiep in.                                        
-  Net voorbij 't eilandje met hoge bomen aan stuurboord: de eerste stop bij de“zandkrul”.                                                                        
- Vaar “open in” (onder water zijn bij de linker én de rechter oever rotsachtige steenklompen) 
- De eerste punterbemanning klokt bij de “zandkrul” zichzelf en de volgende punters.             
- Drie kwartier na de aankomst van de eerste punter varen we verder.                                     
- Tussen de natuureilanden door naar Ramsgeul en Zwarte meer richting Genemuiden.             
- Op 2/3e deel van het Zwarte Meer naar het Ganzendiep (“kleine rieteiland”)                         
- De ingang van het Ganzendiep is zeer ondiep, Er liggen stenen dammen onder water!             
- Houd bij de ingang het eerste driehoekige groene baken (punt omhoog) aan stuurboord!!!      
- Vaar daarna tussen de groene en de rode bakens. Je vaart het Ganzendiep “open” in.            
- Bij “De Paardenboer” staat de koffie voor ons klaar! (de eerste boerderij aan sb)            
-  Drie kwartier na aankomst van de eerste punter varen we verder.                                          
-  De klokfinish is bij de het verlengde van de trailerhelling bij de Ganzensluis.                       
-  De uiterste finishtijd is 17.00 uur                                                                                             
- Na aankomst van alle punters wordt geschut. Daarna varen we varen richting Koggewerf.                                                                            
- Voor het eten is daar de prijsuitreiking.                                                                                 
- Daarna is er de gezamenlijke maaltijd.            

Er zijn twee klassen:  recreatiepunters en  vispunters. De bemanning bestaat uit twee 
personen. Grotere bemanningen buiten mededinging. Tijdens de wedstrijd mag gezeild, 
geroeid, gejaagd, getruild en gepunterd worden.  Voor beide klassen is er voor de winnaar met 
de snelste totaaltijd een prijs.   

De wisseltrofee, de Zilveren Paling, gemaakt door Jelte Stil, wordt na onderling overleg, 
uitgereikt aan het team, dat de beste prestatie heeft geleverd. We varen op “eigen houtje” 
en voor eigen risico. De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk.     



Bij extreme weersomstandigheden kiezen we een  alternatieve route.  Het is verplicht(RWS) 
per persoon een zwemvest aan boord te hebben.                     

Anita Timmerman: 06-14574828 anitatimmerman@versatel.nl   

Hans Houkema: 06-83311026 hrhoukema@hetnet.nl              

Inge Brokkelkamp 06-22655191 inge.brokkelkamp@tiscali.nl 


