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Kanoën 

Water aan de Delftlaan/Randweg (stadion uit richting stoplicht, voor stoplicht linksaf fietspad op) 
Fietspad langs Randweg aan zijde sportpark 
(lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion, let op verkeer op fietspad) 
Contactpersoon: KV Trekvogels, Rene van Es,  

Jongens: 

10.00 – 10.15 checklist + theorie uitleg peddel/vaartechniek 

10.15 – 11.00 praktijk uitleg + 1e keer start 

11.00 – 11.45 2e keer start (aan de andere kant) 

11.45 uur prijsuitreiking  

Meisjes *(starttijd afhankelijk van duur kanoen (jongensprogramma), eerder starten niet mogelijk) 

12.00– 12.15* checklist + theorie uitleg peddel/vaartechniek 

12.15 –13.00 praktijk uitleg + 1e keer start 

13.00 –14.00 2e keer start (aan de andere kant) 

14.00 uur prijsuitreiking  

Prijsuitreiking direct na laatste leerling per categorie. 

 

LET OP! KINDEREN MOETEN DROGE KLEDING MEE EN ZWEMDIPLOMA IS VEREIST! 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels door met de leerlingen. 

- EHBO aanwezig op Pim Mulier Sportpark, via organisatie. 

- Organisatie zorgt voor Kano’s 

- Deelname zonder zwemdiploma niet mogelijk’ 

- Neem droge kleding mee 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

 

 

  



 

Jongens  

School: Voor- en achternaam leerlingen: Zwemdiploma A en B? 

O.B.S De Wilgenhoek Seppe Stringer Ja 

De Cirkel Tristan Calf Ja 

De Cirkel Mats Roeraarde  Ja 

De Cirkel Max Ni Ja 

De Peppelaer Ulys Rozema Ja 

De Peppelaer Ian Meijer Ja 

Willem van Oranjeschool Steyn Roosen Ja 

Beatrixschool Haarlem Moon Wennink  Ja 

Beatrixschool Haarlem Pepijn vd Molen Ja 

OBS De Kring Loïc Frederiks Ja 

OBS De Kring Sem Meijnckens Ja 

OBS ter Cleeff Mats van Garderen  Ja 

Dreefschool Boaz Cohen Ja 

Dreefschool Pieter van Lelyveld Ja 

Martin Luther King Cemil Pekmezci Ja 

Vondelschool Jan Brouwer Ja 

Vondelschool Bram Heutink Ja 

Spaarneschool Stefan Huizinga Ja 

Theresiaschool Matthijs van Beekum Ja 

Bos en Vaart Sebastiaan Ja 

Bos en Vaart Ties Daniels Ja 

Bos en Vaart Daniel di Martino Ja 

Bos en Vaart Roemer Zandhuis    

 

  



 

Meisjes 

School: Voor- en achternaam leerlingen: Zwemdiploma A en B? 

Koningin Emmaschool Maud Rutte Ja 

Koningin Emmaschool Janiek Woolthuis Ja 

Koningin Emmaschool Wies Maalderink Ja 

De Zuiderpolder Simone Piebes Ja 

De Peppelaer Sterre Folkerts Ja 

Hannie Schaftschool Daniëlla Boekestijn Ja 

Haarlemse Montessorischool Imelda Schoutens Ja 

Haarlemse Montessorischool Carine van Eldink Ja 

De Molenwiek Dalton Shambavi Mahalingam Ja 

De Molenwiek Dalton Tara Kartal Ja 

OBS De Zuidwester Yaniek van der Weiden Ja 

OBS De Zuidwester Maia Waye Ja 

OBS De Zuidwester Liv Koning Ja 

OBS De Kring Noa Orthofer Ja 

OBS De Kring Faye Mohren Ja 

OBS ter Cleeff Giulia Ouwens  Ja 

OBS ter Cleeff Jinte de Boer Ja 

Dreefschool Tanisha Hos Ja 

Dreefschool Lily van Leeuwen Ja 

Sint Franciscusschool Lynn Hulsbosch Ja 

Bernardusschool Wytske Visser Ja 

Bernardusschool Lis Ruiter Ja 

OBS de Zonnewijzer Dieuwke van Doch Ja 

OBS de Zonnewijzer Sophie Kokhuis Ja 

OBS de Zonnewijzer Merle Onderling Ja 

Wijde wereld montessori River Tersteege Ja 

Bos en Vaart Moise (8J) Ja 

Bos en Vaart Aafke (8J) Ja 

Bos en Vaart Nora Netzel Ja 

Bos en Vaart Jolijn Halkes Ja 

 

  
  



 

Wedstrijdregels kanoën 
• Zwemdiploma verplicht 

• Verplicht droog setje kleding mee te nemen (shirt + broek) 

• Er wordt verzameld bij de tent wat tevens de startlijn is 

• Iedere deelnemer start twee keer, waarvan de snelste tijd geldt 

• Aan de twee kanten bij de finish staat een tijdwaarnemer met de naamlijst van zijn 

deelnemer. Op het water in een kano vaart een ervaren begeleider mee.  

• Nadat de deelnemer eerst in een richting gevaren heeft, gaat hij na de finish de kano uit en 

blijft de finish kant om later daar weer in te stappen voor zijn tweede start. Bij de tweede 

start wisselt de tijdwaarneming met naamlijst naar de andere kant. 

• Er wordt gelijk gestart twee richtingen op van uit het midden met de achterkanten van de 

kano tegen elkaar aan. Dus je vaart van elkaar weg. Het start sein is ’klaar-voor-de-start-af’’, 

bij ‘’af’’ mag er pas gekanood worden. 

Bij de finish wordt je geklokt en zeg je luid en duidelijk je naam. De tijdwaarnemer kan gelijk 

zijn snelste tijd 1 2 en 3 omcirkelen zo dat deze makkelijk met de andere helft vergeleken 

worden zo dat we snel de prijsuitreiking kunnen houden. 

 

 

 

  



 

 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 

 

 
 


