9e editie - 2016
16 JULI

VISSERIJDAGEN
BRUINISSE

Verwijs Verhuur verzorgt het kranen van de sloepen!
Hartelijk dank daarvoor!

Beste roeiers, supporters, sponsoren en vrijwilligers,
Snoque Deux nodigt jullie van harte uit voor de mosselrace in Bruinisse! Een jaarlijks
terugkerende race over ons prachtig natuurpark de Oosterschelde!
Voor de 9e keer op rij organiseert Snoque Deux in samenwerking met Stichting
Festiviteiten Bruinisse en Stichting Renesse de mosselrace!
3 dagen vieren we in Bruinisse de opening van het mosselseizoen met kermis, feest en
demonstraties! Al jarenlang komen 10.000en bezoekers op dit gezellige feest af om de
sfeer en de mosselen te proeven! De mosselen worden gekookt op het havenplateau
en voor de deelnemers van de mosselrace hebben wij een aparte mossel kooklocatie
geregeld, waar jullie na het roeien en kranen kunnen genieten van ‘waar wij Zeeuwen’
trots op zijn! Deze mosselen zijn gesponsord door Algemeen Vissersbelang!
Zaterdag 11.30 uur geeft miss Visserij 2015 het startschot van de 8e mosselrace!
De prijsuitreiking vindt met mooi weer buiten op het grote podium plaats en na de
prijsuitreiking is er volop gelegenheid om in het dorp een verder te feesten!
Dit jaar zijn we genomineerd voor heren 1e en 2e klasse, dames 1e en 2e klasse en
kuikenklassement dames en heren.
Voor ons als organisatie weer een grote uitdaging er een succesvolle, gezellige en goed
georganiseerde dag van te maken. Ieder jaar is de Mosselrace Bruinisse gegroeid met
het aantal deelnemende teams en ook in de 9e editie hopen we weer meer sloepen te
mogen verwelkomen.Vorig jaar waren er bijna 50 deelnemende sloepen tijdens de race.
Wij hebben er zin in en zijn druk bezig om deze dag te laten slagen! Graag tot zaterdag
16 juli!
Met vriendelijke groeten,
De wedstrijdleiding

Rotterdam

OJW
BRU17

Start

Parkeren

Kranen

Plattegrond Bruinisse
De sloepen worden gekraand in de vluchthaven van Bruinisse
Adres: Zijpe – Bruinisse
De start en finish is in de vissershaven van Bruinisse
Adres: Havenkade - Bruinisse
Palaver / Mosselkoken
Bru 17 / OJW Adres: Havenkade - Bruinisse
Prijsuitreiking
Op het podium Havenplateau

Programma
8.15 – 10.00 uur Kranen van de sloepen op de Vluchthaven
8.30 – 10.30 uur Slepen naar de visserijhaven
		
plm. 5 min. slepen of 15 min. roeien
9.30 – 11.00 uur Aanmelden van de sloepen op het havenplateau
		naast OJW
10.45 uur
Palaver bij OJW en de zijkant van de BRU 17
		
alleen voor de stuurlieden
11.30 uur
Start eerste sloepen
13.00 uur
Finish
		
Uitloop tot uiterlijk 13.30 uur
		
daarna interventie door wedstrijdleiding
13.30 – 14.00 uur Slepen of roeien op eigen kracht naar Vluchthaven 		
gelijk nadat laatste sloep is gefinisht op
		
aangeven van de wedstrijdleiding.
		
Voor 14.00 uur moeten alle sloepen uit de visserij		
		
haven zijn i.v.m. afvaart mosselvloot!
13.45 – 15.00 uur Kranen van de sloepen
14.00 – 15.30 uur Gratis taxi vanaf de Vluchthaven naar Visserijhaven
15.00 uur
Mosselmaaltijd
Gratis mosselen voor alle roeiers, aangeboden door
visserijvereniging Algemeen Vissersbelang Bruinisse,
verkrijgbaar bij Oosterschelde Jachtwerf.
15.00 - 17.00 uur Massage aangeboden door fysiotherapeuten
		
van Fysant Fysiotherapie
17.00 uur
Prijsuitreiking op het podium Havenplateau
in het dorp is er bij veel gelegenheden een bandje/live muziek!
Ga eens kijken bij 1 van onze sponsors (café t veerhuis en petit)
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Deurloos Kaaitje
TIOG
Quo Vadis
Quo Vadis
Mosselfamkes
Sloeproeien de Ruyter/MIRIII
MIRII
MIRIV
de Mac
Hoekse Vaarders
Port of Rotterdam
Meiden van Staal
Ferox/Thussenuit
Schoone Waardin
de recreanten Wormerveer
kasteelheren/Heeren XIV
het Kaagschuim
Zeeuse Deernen
Roeivereniging Haarlem
Bestevaerders
Roeiploeg Utrecht
Roeiploeg Utrecht
Boskalis
Sonny Saterday Woudrichem
de 9 babbelaars
Seahorse
t Juiste Tuig
t Roseetje / st. t Pulletje
EPZ
heren Krom
Tediro
STC
Dikkertje
Dikkertje
Roeiploeg Urk
Heeren XIV

Kaat
Last of the Titanic
Quo Vadis
de Onrust
8Beaufort
Titanic
t Zeepaard
van Ommeren
de Mac
Hertog van Gelre
Cor de Bruin 2
Kaag 1
Thussenuit
Schoone Waardin
Huysman
Buffel
Voorbijganger
Kaapse Vreugd
Icterus
Bestevaer
Doorhaler
Doordouwer
Viking
Groot en Grut 1
Paardekreek
Seahorse
Guinevere
Katowice
Dolfijn
D isela
Carma
Antony van Hoboken
Dikkertje
Dappertje
Wolter Huisman
Orkaan
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Check de website www.snoquedeux.nl of www.facebook.com/snoquedeux
voor de allerlaatste inschrijvingen! Kijk voor andere nieuwsberichten en actualiteiten in Bruinisse op www.bru.nu

Ook aan de “achterblijvers” is gedacht
Ook voor de achterblijvers is het mogelijk de sfeer van de ‘Bruse Mosselrace’
te proeven. Middels een webcam, gericht op de haven, is zowel de start als
ﬁnish van uw sloep te volgen.
Op www.langedam-bru.nl kan er door middel van de webcam mee gekeken
worden. Ook kunnen supporters de route mee ﬁetsen over de verharde paden langs de route. Na de race kan ieder die wilt opstappen op de mosselkotters voor een rondvaart over de Oosterschelde.

PADMOS, AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP

Padmos is al meer dan 80 jaar een begrip in de scheepsbouw-wereld,
voor het bouwen en onderhouden van alle soorten:
• visserijschepen
• werkschepen
• rijksvaartuigen
• binnenvaartschepen.

Route
Er is een zowel een lange als een korte route, afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er 1 gekozen. Afstanden ca. 10,5 / 12,5 km.

Wat is de Stichting Renesse?

De Stichting Renesse is een organisatie die met de opbrengsten uit haar
commerciële exploitaties en haar beleggingen ‘goede doelen’ op Schouwen-Duiveland ondersteunt. De Stichting Renesse bezit gronden, gebouwen
etc. De Stichting ﬁnanciert haar activiteiten met de opbrengsten van deze
beleggingen.
Ook heeft de Stichting Renesse twee sportcentra op Schouwen-Duiveland
in eigendom, namelijk Sportcentrum Westerschouwen in Burgh-Haamstede
(www.sportcentrumwesterschouwen.nl).

Doelstellingen van de Stichting Renesse
De Stichting Renesse heeft de volgende doelstellingen:

1. het voeren van het beaver het vermogen van de stichting;
2. het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen;
3. het deelnemen in rechtspersonen en instellingen binnen de gemeente
Schouwen-Duiveland, die gericht zijn op activiteiten van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie van deze
activiteiten;
4. het voorzien in het algemeen belang, zonodig door middel van activiteiten
van commerciële aard.
De Stichting Renesse tracht haar doel te bereiken door het in eigendom of
erfpacht hebben van gebouwen en terreinen, die aan het doel dienstbaar
zijn. Daaronder vallen ook het vestigen van zakelijke rechten en het deelnemen in andere ondernemingen met een soort gelijk doel, ook als deze
ondernemingen winst nastreven.

Welke sloepen worden er volgend jaar
in dit rijtje winnaars toegevoegd?
Dames

Heren

2015
1. Paardekreek
2. 8 Beaufort
3. Jan van den Berg

2015
1. Visbyvaarder
2. Orkaan
3. Serdon

2014
1. Gia Light
2. Lytse Bear
3. Mare Australis

2014
1. ‘t Pulletje
2. Viking
3. Orkaan

2013
1. De Kaapse Pracht
2. Brũzer
3. 8 Beaufort

2013
1. Razende Snol
2. ’t Pulletje
3. Azorean High

2012
1. Benwyvis
2. Mare Australis
3. De Mac

2012
1. Rijp
2. Anthony van Hoboken
3. Dikkertje

2011
1. De Kaapse Pracht
2. De Mac
3. Noordhoek

2011
1. Zuyderzee
2. Cor de Bruin
3. Doorhaler

2010
1. De Kaapse Pracht
2. De Paardekreek
3. Kaapse Vreugd

2010
1. Seahorse
2. Guinevere
3. Den Gouden Phoenix

Fysant Fysiotherapie is bij de mosselrace aanwezig
voor een heerlijke massage na de wedstrijd in de
loods van OJW van 15:00 – 17:00 uur

Noodsituaties
Tijdens de roeiwedstrijd is de reddingsbrigade en de waterpolitie aanwezig op het
water. Tevens is er deze dag een boot van Rijkswaterstaat aanwezig. Zij zullen toezien
op een veilige wedstrijd en de beroepsvaart gescheiden houden ten opzichte van het
wedstrijdparcours. Daarnaast is er op het havenplateau een ambulance team aanwezig. De wedstrijdleiding staat verder in contact met al de hulpdiensten die tijdens deze
dag ter plaatse zijn.

BOGAARD

GRONDWERKEN

Wat te doen bij een calamiteit op het water:
De wedstrijdleiding en politie/ RWS varen mee. OoK is 112 op de hoogte van de
mosselrace.
Wat doe jij in geval van nood:
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie (hartaanval/ beroerte/ breuk) Meld: mosselrace Bruinisse en geef je bootnummer. De ambulance komt naar de vluchthaven. Bij
kortere afstand haven Bruinisse (waar we starten en finishen) meld je dit duidelijk!
Steek minimaal 2 riemen omhoog en maak een kruis.
Bel de wedstrijdleiding (te water) geef je bootnummer door en je positie.
Voor minder spoedeisende hulp; ga naar de EHBO post op de haven in de Bruinisse

Wedstrijd Reglement
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Gedurende het evenement is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing, met waar nodig aangevuld met plaatselijke verordeningen;
Maximaal 50 sloepen mogen deelnemen aan de Mosselrace. Indien er meer inschrijvingen zijn dan het maximum zal de wedstrijdorganisatie alle sloepen zonder
FSN nummer of geldige Sleepwaarde op de reservelijst plaatsen. De definitieve
inschrijving stopt conform de FSN regels 1 week voor aanvang van het evenement. Bij evt beschikbare startplaatsen zal de reservelijst in omgekeerde volgorde
worden benaderd voor deelname.
De sloepen, materiaal en hun bemanning kunnen voor de start door de wedstrijdleiding geïnspecteerd worden. Eventuele aanwijzingen die na deze inspectie
gegeven worden dienen direct te worden opgevolgd;
Het is verplicht om reddingsmiddelen, zoals voldoende zwemvesten, sleeplijn en
anker aan boord te hebben. Hiervoor zal de wedstrijdleiding verplichte controle
uitvoeren. Is dit niet aanwezig dan wordt de sloep uitgesloten van deelname;
Ten allen tijde wordt van elk team goed zeemanschap verwacht;
Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan de organisatie
gemeld te worden;
Het kranen van de sloepen is op de vluchthaven, hier kunnen tevens de sloeptrailers worden geparkeerd. De aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen bij het
kranen en parkeren ten allen tijde worden opgevolgd;
Bij het oproeien of slepen naar de start dient bakboordwal van het vaarwater
gevolgd te worden.
De start vind plaats in de vissershaven en wordt gevormd door een startlijn van
het steiger naar de wal;
Ieder team ontvangt bij inschrijving een startnummer. Tijdens de start, race en
finish dient het startnummer goed zichtbaar aan de sloep bevestigd te zijn;
Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter de
startlijn in de haven van Bruinisse;
De start is om 11.30 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen
gestart;. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de
laatste vijf seconden gebeurt per seconde;
De sloepen dienen de vastgestelde route te volgen en zoveel mogelijk stuurboord
wal te houden;
Tijdens de wedstrijd dienen de sloepen de instructies van de politie te water, de
reddingsbrigade en de controle/organisatieschepen direct op te volgen;
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Bij de oversteek van het vaarwater dient men goed op de beroeps en pleziervaart
te letten.
Indien de wedstrijdleiding de oversteek niet veiligheid acht, kunnen de sloepen
worden gesommeerd te wachten, voor dit oponthoud wordt de roeitijd gecorrigeerd;
Indien de organisatie heeft geconstateerd dat tijdens de wedstrijd door een sloep
hulp is aanvaard dan kan dit tot uitsluiting van de wedstrijd leiden;
Na de finish dienen de sloepen door te roeien naar de vrijgemaakte ruimte aan
het einde van de vissershaven;
Protesten dienen onmiddellijk na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te worden
gemeld. Dit onder gelijktijdige overhandiging van € 50,--. In geval van toekenning
wordt de € 50,-- gerestitueerd.
De protestcommissie wordt gevormd door de wedstrijdleiding, en een of meerdere tijdwaarnemers;
Startnummers inleveren bij het kranen!!! Voor een niet ingeleverd startnummerbord bent u de daarvoor betaalde borg kwijt;
Bij annulering van de race kan door deelnemende teams geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld;
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde gelden indien een ploeg niet deelneemt aan de wedstrijd;
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen van
eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam).
Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen;
Elke deelnemende sloep dient te zijn verzekerd tegen ongevallen/schade aan
persoon, sloep of aan derden. Niet verzekerde sloepen worden uitgesloten van
deelname. Iedereen en elk team roeit voor eigen risico; bij persoonlijk letsel,
schade of het zoekraken van persoonlijke eigendommen kan de wedstrijdorganisatie niet aansprakelijk worden gesteld;
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zijn de reglementen van de
Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) van kracht. In andere gevallen beslist het
bestuur van de organisatie. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er
duidelijk sprake is van wetsovertreding;
De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemende teams uit de wedstrijd
of klassering te nemen indien zij zich niet houden aan het bovengenoemde
instructies en regels;
Deelname aan de Mosselrace omsluit uw erkenning voor dit wedstrijdreglement.

9e Mosselrace - Niels Kieviet
Voor de 9e mosselrace is mij gevraagd dit keer een stukje te schrijven voor in het
programma boekje van de mosselrace. Kijkend en lezend hoe mijn voorgangers het
ervan af brachten dringt het toch langzaam tot me door dat ik dit niet eventjes doe en
dat terwijl de deadline toch echt vanavond is. Maar als roeier van het eerste uur bij
Snoquedeux heb ik wel voor hetere vuren gestaan dus ook dit gaat me wel lukken.
De eerste HT roeiden we tenslotte ook met maar ongeveer 10 km trainingsarbeid en
ook dat kwam goed. Een HT roeien terwijl je jezelf letterlijk lam eet en drinkt bij Chris
is ook gelukt. (voor die het niet weten, Chris is de kroegbaas van hotel Centrum in
Harlingen, waar Snoquedeux altijd overnacht voor de HT) Menig Snoquedeux roeier
heeft daags voor de HT het licht uitgedaan in Harlingen en weliswaar met de nodige
paracetamollen, maar we haalden altijd Terschelling!
En dat is nu precies waar ik het even over wil hebben. De combinatie Snoquedeux
en paracetamol. Want die hebben een vrij innige band met elkaar en dan vooral wat
ondergetekende betreft.
Na de succesvolle ouverture van Snoquedeux in de roeierswereld kwam al snel de
vraag of we ook eventjes een wedstrijdje wilden organiseren daar Yerseke het voor
gezien hield. En wie zijn wij dan om nee te zeggen.
Steeds meer roeiploegen weten inmiddels de weg naar Bruinisse te vinden en het
deelnemersveld wordt nog ieder jaar groter. Zo zou je dus kunnen stellen dat we min of
meer slachtoffer zijn geworden van ons eigen succes.
De wedstrijd houden we tijdens de visserijdagen (in de volksmond ook wel de slobberdagen genoemd), want dan zijn alle faciliteiten al aanwezig in Bruinisse en op het water.
En laat dat nu precies het weekend zijn waar heel Bru een heel jaar naar toeleeft. Drie
dagen lang eten, drinken en feest vieren. Waarin een klein vissersdorp groot kan zijn.
Er wordt druk heen en weer vergaderd tussen alles en iedereen en als dat dan achter
de rug is komt daar de “mosselracevergadering” van Snoquedeux. Daar wordt dan

ook mijn rol van betekenis voor de komende race bekend gemaakt. We doen het namelijk met z’n allen. Dit is soms een kleine soms een wat grotere rol, maar altijd tijdens
de eerder genoemde slobberdagen op zaterdag nadat we al 2 of 3 dagen gefeest
hebben. Dus als het dan eenmaal zover is denk je bijna bij elk pilsje “zou ik er nog
eentje nemen”. Maar dan is daar altijd meneertje BAYER die als een boos duiveltje in je
oor fluistert, toe maar,het is nog geen zaterdagmorgen…..
TUUTUUTUUTUUTUUT…………AUW…. Zaterdagmorgen…..Na krap 3 a 4 uurtjes
slaap kan ik de wekker en alle deelnemers wel verwensen! En daar is dus weer het
mirakel dat paracetamol heet. En na een paar molletjes, een bakkie koffie en een bolus
ga ik het weer langzaam doen. Op naar de vluchthaven, waar de eerste deelnemers
al fris en fruitig staan te popelen om te kranen. En terwijl een lekker briesje de laatste
restjes kater wegwaait, de sloepen door medevrijwilligers (lees medeparacetamolgebruikers) richting start gesleept worden krijgen wij er weer zin in! Nog even ter uwer
geruststelling, de taxibestuurder is honderd procent blaastestproof!!
Na de race doen we dit zelfde traject in omgekeerde volgorde en als de laatste sloep
aan wal is, gaan we met alle vrijwilligers naar OJW waar we een pilsje en een bakje
mosselen nuttigen terwijl we wachten totdat mister Snoquedeux op zijn welbekende
manier de prijsuitreiking verzorgt.Het vrijwilligerswerk zit er voor deze race weer op.
Op de dreunende beat van het roeiersbal verdwijnt de dag langzaam in de nacht en
zie je steeds minder vrijwilligers op straat. Kortom, de vrijwilliger gaat uit……!! Want
behalve erg leuk is het vak vrijwilliger tijdens de slobberdagen ook best wel zwaar.
Tenslotte, mocht u onverwacht toch een keertje tegen een chagrijnige of ietwat nukkige
vrijwilliger aanlopen tijdens de visserijdagen bedenk dan wel dat we het ondanks alles
met veel plezier,inzet en enthousiasme voor u doen! En uiteindelijk is de vrijwilliger ook
maar gewoon mens.
Fijne race en toebehoren, geniet van Bru, van elkaar en tot volgend jaar!
Niels Kieviet.

Snoque Deux & de mosselsector
Dat de mosselrace nauw verwant is met de mosselsector is evident. Maar wat vele
roeiers niet weten is dat de mosselsector ook een speciale band heeft met de HT.
Tijdens de HT wordt er langs diverse ‘Bruse’ mosselpercelen geroeid. De Zeeuwse
mosselvissers zijn voor het vangen van mosselzaad en het kweken van mosselen
in grote mate afhankelijk van de Waddenzee. Terschelling is dan ook voor de Bruse
mosselkwekers een tweede thuishaven. Wij hopen dat u ook hier vandaag in Bruinisse
geniet van een bakje overheerlijke mosselen en dat u de mosselsector een warm hart
toedraagt.

Mosselkwekers De Ronde
Mosselkwekers Padmos

De mosselen voor de gratis
mosselmaaltijd worden gesponsord door:
Algemeen Vissersbelang
BRU-2
BRU-4
BRU-5
BRU-6
BRU-8
BRU-9
BRU-12
BRU-14

BRU-36
BRU-39
BRU-40
BRU-48
BRU-50
BRU-62
BRU-68
BRU-90

BRU-19
BRU-23
BRU-24
BRU-25
BRU-26
BRU-27
BRU-32
BRU-33

HON-14
TH-4
TH-48
YE-116
ZZ-3
ZZ-64

www.habrakenvis.nl | Havenkade 18, Bruinisse - 0111-484459

Graag willen wij alle betrokken
partijen bedanken voor hun
medewerking aan dit evenement.

