
Organisatie SUPNL wedstrijd 

Voor wedstrijdorganisatie: 

Wedstrijden voor het SUPNL klassement dienen, om eerlijkheid en uniformiteit te 
garanderen, aan enkele eenvoudige eisen te voldoen. 

WEDSTRIJDKLASSEN 
Er zijn een aantal wedstrijdvormen mogelijk: 
Beachrace 
Longdistance 
Technical 
Sprint 
Wave 

RACE 
Race is een discipline waarbij een traject of parcours (uitgezet met boeien) per SUP 
zo snel mogelijk afgelegd wordt. Er wordt gestreden in de volgende klassen: 
Race Heren tot 14′ 
Race Dames tot 14′ 
Race Jeugd tot 14’ 
Race Inflatable 
Kids 

Heren/dames recreatief 
kinderen recreatief 
 
Bij de WAVE gaat het om het behalen van de meeste punten.  
 
Om de attractiviteit en toegankelijkheid van een evenement te verhogen wordt het 
zeer op prijs gesteld als er ook aandacht is voor de minder competitieve, recreatieve 
supper. 

BEACHRACE 
Bij een beachrace (Battle of the Paddle) wordt in een vastgelegde klasse (max 14’) 
een traject minstens 2x afgelegd. In het traject is een stuk strand opgenomen. Dit 
stuk strand dient rennend afgelegd te worden. 
 
LONGDISTANCE 
Bij een longdistance race wordt een parcours van minimaal 10 km afgelegd. 
 
TECHNICAL 
Een technical race is een parcours in het water, afgezet met boeien die een x-aantal 
keren moet worden gepeddeld.  
 
WAVE PERFORMANCE 
Bij de wave performance wordt door een jury beoordeeld welke deelnemer de beste 
performance heeft gegeven. 



Jeugd hierbij ook deel laten nemen?  
 
SPRINT 
Een sprint is een korte race van max 300 meter met of zonder buoyturn.  

2. WEDSTRIJDVERLOOP RACE 

 
Voor alle type wedstrijden geldt het volgende: 
Deelnemers dienen ruim vooraf geïnformeerd te worden over 
– het type wedstrijd, 
– in welke klassen er gestreden wordt, 
– wat de afstand en route is, 
– de startprocedure of het wedstrijdverloop 
- Deelname prijs 

Dit dient bij voorkeur middels een Notice of Race of een wedstrijdreglement gedaan 
te worden. 

Op de wedstrijddag dienen de deelnemers nogmaals geïnformeerd te worden 

Traject 
Het wedstrijd traject dient zodanig gekozen te worden dat hinder van wind en golven 
voor iedereen gelijk is. Wees flexibel in de route, als de wind uit een ongunstige hoek 
komt, verleg dan de boeien. 

Zorg bij langere routes, met boeien of afslagen, voor goede heldere bewegwijzering. 
Het is een peddel wedstrijd, geen navigatie-oefening. 

Let niet alleen op de winnaar(s), maar ook op de laatsten die aankomen. Ook zij 
hebben de race volbracht en verdienen net zoveel aandacht als de winnaar. 
 
Let op eventuele obstakels. Deelnemers vinden een parcours met klunen en/of lage 
bruggetjes, ondiep water niet prettig. Zorg voor een goed gevoel bij zowel 
deelnemers als toeschouwers.  

Start 
De start dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten. De 
startprocedure dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers. Om valse starts te 
voorkomen zijn een aantal mogelijkheden aanwezig: 
– start op land (met zo kort mogelijk rennen) 
– start uit de wind (om afdrijven en valse starts te voorkomen) 

Bij voorkeur wordt NIET gestart door middel van aftellen. Dit zorgt voor 
gegarandeerde valse starts. 
Startprocedure vastleggen?  



De finish dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten. De 
finish dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers. 

Rennen met boards is niet bevordelijk voor de levensduur van boards. Een stukje 
rennen voor de finish is prima, 100 meter met board is best veel. 

3. WEDSTRIJDVERLOOP BEACHRACE 

De boardlengte is max 14ft 

Deelnemers dienen ruim vooraf geïnformeerd te worden over 
– wat de afstand en route is, 
– de startprocedure of het wedstrijdverloop. 

Dit dient bij voorkeur middels een Notice of Race of een wedstrijdreglement gedaan 
te worden. 

Op de wedstrijddag dienen de deelnemers nogmaals geïnformeerd te worden 

Traject 
Het wedstrijd traject dient te bestaan uit minstens 2 rondes met daarbij enkele meters 
rennen over het strand. Zorg voor caddies. Wees flexibel in de route, als de wind uit 
een ongunstige hoek komt, verleg dan de boeien. 

Let niet alleen op de winnaar(s), maar ook op de laatsten die aankomen. Ook zij 
hebben de race volbracht en verdienen net zoveel aandacht als de winnaar. 

Start 
De start dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten op 
het strand. De startprocedure dient vooraf bekend gemaakt te worden aan alle 
deelnemers. Bij voorkeur wordt NIET gestart door middel van aftellen. Dit zorgt voor 
gegarandeerde valse starts. 

Na de start peddelen deelnemers een vooraf aangegeven route. Na 1 ronde komen 
de deelnemers op het strand aan en rennen (mét peddel, maar zonder board) om 
een markeringspunt op het strand. Caddies nemen het board aan en draaien deze 
om, zodat de deelnemer, na het ronden van het markeringspunt, verder kan met de 
volgende ronde. 

De finish dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten op 
het strand. De finish dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers. Het is niet 
noodzakelijk met plank over de finishlijn te gaan, WEL mét peddel. 

4. WEDSTRIJDVERLOOP WAVE 
Deelnemers dienen ruim vooraf geïnformeerd te worden over de jury criteria en het 
wedstrijdverloop, bij voorkeur middels een wedstrijdreglement. 



Op de wedstrijddag dienen de deelnemers nogmaals geïnformeerd te worden 

Er dient gebruik gemaakt te worden van de hier beschreven juryregels 
5. PROTEST 
Deelnemers moet de mogelijkheid geboden worden protest in te dienen. 

6. UITSLAGEN 
De voorlopige uitslag dient zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt worden aan de 
deelnemers. 

Om de uitslagen snel en uniform te kunnen posten op de verschillende sites en 
social media is een template opgesteld die je hier kunt downloaden. 

Belangrijk is om het aantal kolommen tot 5 te beperken (zo kunnen de uitslagen ook 
makkelijk op mobiel bekeken worden). De verschillende onderdelen verwerk je in een 
ander tabblad en alle categorieën staan op één pagina onder elkaar, gescheiden 
door 4 regels. In de template zie je wat er bedoeld wordt. 

Zodra de definitieve uitslagen van het evenement bekent zijn kun je ze doorgeven 
aan SUPNL zodat ze gepost en gedeeld kunnen worden op de site en de diverse 
social media, liefst zo snel mogelijk natuurlijk.

https://supnl.wordpress.com/disciplines/wave/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141YUWfNy5M2cxxOrxKITQgge_ixSyKYhDHt77xWvHfE/edit?usp=sharing
mailto:info@supnl.org

