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Aanvragen
Ook een evenement op het water organiseren? Vraag dan
minimaal 4 weken van te voren toestemming met dit aanvraagformulier op de website en vul dit zo volledig mogelijk in:
www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/
scheepvaart/scheepvaartverkeerswet-vergunningen/index.aspx
Voeg bij het aanvraagformulier altijd het wedstrijdgebied en de
wedstrijdbepalingen, deze gebruikt Rijkswaterstaat bij de
beoordeling van het evenement.
Een toestemming voor evenementen die de veiligheid of het
vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar kan brengen moet
minimaal acht weken voor aanvang van het evenement digitaal
worden aangevraagd, zie hiervoor ook de aanvullende
aandachtspunten.
Vervolgens beoordeelt Rijkswaterstaat uw aanvraag en krijgt u
per mail een reactie.

Varen doe je samen
Een vrachtschip heeft een dode hoek, een ruimte voor het schip die de
schipper niet kan zien. Hoe groot de dode hoek is, hangt af van het
type schip, de lading, de hoogte van de stuurhut en de afstand van de
stuurhut tot het einde van de zichtbelemmering. De dode hoek van
een binnenvaartschip kan tot 350 meter groot zijn. Blijf uit de dode
hoek! Een vuistregel: als u de stuurhut van een vrachtschip niet kunt
zien, dan ziet de schipper u ook niet. Kijk regelmatig achterom en
zorg dat u goed zicht rondom hebt als u achter het roer staat.
Geef beroepsvaart voorrang en hinder deze niet. Houd rekening met
de grote dode hoek, lange stopweg en geringe uitwijkmogelijkheden
van een vrachtschip. Steek daarom altijd achter de beroepsvaart de
vaargeul over.

Gedragsregels
Hieronder ziet u de gedragsregels opgesteld door Rijkswaterstaat, het
Watersportverbond en de Koninklijke Schuttevaer.
De vaarwegmarkering van de Vaargeul Amsterdam-Lelystad-Lemmer
(VAL) niet gebruiken voor evenementen. Beperk voor lokale evenementen het varen in of nabij de VAL tot een absoluut minimum.
Indien nodig, steek dan vaargeulen altijd haaks over.

Gebruik bij evenementen op het IJsselmeer en Markermeer de door
Rijkswaterstaat uitgelegde sportboeien aan beide zijden van de VAL.
Bijvoorbeeld sportboei K voor evenementen zuidwest/zuidoost van de
VAL. Leg de banen zo uit dat de VAL voor lokale evenementen niet in
wedstrijdverband gekruist wordt.
Gebruik voor het uitleggen van de start- en finishlijn de vaarweg
markering zo min mogelijk (buiten de VAL). Probeer het gebruik van
de overige vaarwegmarkering (buiten de VAL) tevens zoveel mogelijk
te beperken.
De markeringsboeien en start- en finishlijn van het evenement:
• worden zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement gelegd
en worden onmiddellijk na beëindiging verwijderd;
• hebben een kleur die afwijkt van de reguliere vaarwegmarkering.

Aanvullende aandachtspunten
1. Een toestemming voor evenementen die de veiligheid of het vlotte
verloop van de scheepvaart in gevaar kan brengen moet minimaal
acht weken voor aanvang van het evenement digitaal worden
aangevraagd. Denk aan:
• evenement met passage van sluizen en bruggen;
• groot aantal deelnemers;
• evenement met afwijkende schepen (bijvoorbeeld roeiers).
2. Het Binnenvaartpolitiereglement is te allen tijde onverkort van
kracht.
3. De organisator of wedstrijdleider, deelnemers en alle overige
betrokkenen bij het evenement worden in geen enkel opzicht
ontheven van hun algemene en wettelijke aansprakelijkheid.
4. De organisator of wedstrijdleider meldt zich twee uur voor aanvang
van het evenement bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied, 
088 – 797 3300 of VHF1. Hierbij worden de volgende gegevens
doorgegeven:
• het aantal deelnemende schepen;
• de start- en finishtijden;
• een mobiel telefoonnummer waarop de organisator of
wedstrijdleider gedurende het evenement en tot twee uur
daarna telefonisch bereikbaar is.
5. De organisator of wedstrijdleider kent de nautische omstandigheden en beperkingen in het wedstrijdgebied en neemt kennis van
Berichten aan de Scheepvaart (BAS-bericht).
6. Bij slecht zicht of andere (weers)omstandigheden die gevaar
opleveren zal het evenement niet beginnen of wordt het direct
beëindigd.
Lelystad, 7 januari 2019

1 De Sportboeien A tot en met K worden jaarlijks in principe in de laatste 2 weken van november uitgehaald en in de eerste 2 weken van april weer uitgelegd.
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