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Beste roeiers, supporters, sponsoren en vrijwilligers,
Beste roeiers, supporters, sponsoren en vrijwilligers,
Bijna is het zover; de 11e Mosselrace in Bruinisse. Bij Snoque Deux zijn we er bijna klaar
voor. We verheugen ons op de 50 sloepen die straks op ons mooie trainingswater gaan
strijden. Dit jaar wordt extra bijzonder omdat we een hoofdklasse nominatie hebben
gekregen en dus de beste sloepen van Nederland mogen verwachten. In Bru worden
de messen geslepen voor een mooie plaats bij het Nederlands Kampioenschap.

ROEIARRANGEMENT
Leuk met het team of supporters even er tussen uit? Mooi geprijsde buitenhuizen voor 6
of 8 personen.
Buitenhuis 6 vanaf € 500,- en Buitenhuis 8 vanaf € 550,-.

Elk jaar kunnen we bij de organisatie weer rekenen op de steun en hulp van Stichting
Festiviteiten Bruinisse, Stichting Renesse en diverse bedrijven die er, met ons, een
geweldige race van willen maken. De Mosselrace zou de Mosselrace niet zijn zonder
de heerlijke mosselen die ook dit jaar weer gesponsord worden door Algemeen
Vissersbelang. We koken ze na de wedstrijd voor jullie op de welbekende plek aan het
eind van het Havenplateau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie van Vakantiepark
Aquadelta.
receptie.aquadelta@roompot.nl
0111 - 48 19 40
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De Mosselrace maakt onderdeel uit van 3 dagen feest in Bruinisse. Onze Visserijdagen
trekken altijd veel publiek. Er is voor iedereen iets te beleven. Van oude ambachten tot
kermis, van braderie tot muziek. Een spetterend vuurwerk op zaterdagavond als de
duisternis valt, sluit de feestelijkheden af. We nodigen jullie van harte uit om ook hiervan
mee te genieten en een biertje te drinken in onze gezellige stamkroeg “Het Veerhuys”
of 1 van de andere horecagelegenheden in het dorp. Als je er een leuk weekendje uit
van wil maken zijn er diverse mogelijkheden. Zo hebben we een aanbieding voor huisjes
in Aquadelta opgenomen in dit programmaboekje, zijn er nog enkele slaapplaatsen
beschikbaar in de Stoofpolder en zijn er diverse campings in de omgeving.
Naast de hoofdklasse nominatie zijn we uiteraard ook genomineerd voor de 1e en 2e
klasse dames en voor het kuikensloepklassement. Voldoende mogelijkheden om een
prijs in de wacht te slepen.

Groep
tot

Als dit boekje naar de drukker is, gaan wij op volle kracht verder met de laatste
voorbereidingen. Ook de 11e editie moet weer veilig, vlot en sportief verlopen. Daar
doen we ons uiterste best voor.
We begroeten jullie graag op 21 juli waar Miss Visserij 2018 om 11.30 uur het startschot
zal geven.
Sportieve groeten uit Bruinisse,
Snoque Deux,
Wedstrijdcommissie.

Rotterdam

Programma
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

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 – 16.30 uur Gratis taxi vanaf de Vluchthaven naar Visserijhaven
15.00 – 16.30 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 het
terras van Hotel Bru)

Voorlopige deelnemerslijst

Check de website www.snoquedeux.nl of vindt ons op Facebook onder
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Heren van Utrecht
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4 Last of the Titanic
TIOG
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H-1
5 Pulp Fiction
De IJsselmeerminnen
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D-H
6 Baron van Ghent
Baronnessen van Naarden
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8
D-H
7 Thussenuit
Mixteam Thussenuit
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H-2
8 Haarlemmerhout
Haarlemse Heren
H
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H-H
9 Den Dollen Daas
Naarden Mix
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H-1
10 Polyester
Westeinder Sloeproei Team
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11 De Lytse Bear
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12 Mooder Maas
Mooder Hellup
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13 Roy Hesterman
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22 Magna Frisia
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6
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8
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D
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nemerslijst. Kijk voor andere nieuwsberichten en actualiteiten op www.bru.nu.

Sloeproeivereniging Snoque Deux voor eventuele wijzigingen in de deel-

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.

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

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.

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

2017
1. Magna Frisia
2. Baron van Gent
3. Visbyvaarder

2017
1. Polyester
2. Kaat
3. Seahorse

2016
1. De Kaapse Pracht
2. Kaag 1
3. 8 Beaufort

2016
1. Orkaan
2. Polyester
3. Anthony van Hoboken

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

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

Wedstrijd Reglement

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.

•
•

•

•

•
•

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
•
•

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;

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

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.

11e Mosselrace - Jos Kempe
Hallo Allemaal,
Deze keer is aan mij de eer om een stukje te schrijven over onze vereniging Snoque
Deux.Goede ideeën worden vaak bedacht onder het genot van een borrel. Zo is het
ook 12 jaar geleden gegaan met onze roeivereniging Snoque Deux. Tijdens een gezellig samenzijn in het voormalige café Petit zei William, die enkele jaren in Amsterdam
had geroeid bij Het Juiste Tuig ”zullen we in Bruinisse een roeivereniging oprichten”. En
dat hebben we gedaan, sloep met HT nummer geleend, groepje met sterke gasten
opgetrommeld en we zijn gaan roeien!
Tijdens roeiraces door het land maakten we kennis met de roeisport en genoten we
van de fijne sfeer. Toen dachten we; wat zou dat geweldig zijn om een roeirace te
organiseren tijdens de Visserijdagen! Dat is gelukt en met succes, de Mosselrace was
geboren. Dit jaar wordt de race weer voor de 11e keer gehouden. Tot op de dag van
vandaag een geliefde race, de inschrijvingen zaten binnen 2 weken vol.
Vanwege het grote animo aan roeisloepen zien we het niet meer zitten als club, om zelf
mee te roeien tijdens deze wedstrijd. Alle roeiers, roeisters en vrijwilligers zijn hard nodig
bij de organisatie van de race om de wedstrijd tot een succes te brengen zoals in de
afgelopen jaren.Nu vinden de meeste clubleden het niet heel erg om niet te hoeven
roeien, aangezien de dagen vooraf de meeste van ons al een paar biertjes gedronken
hebben tijdens de visserijdagen… Dan is 8:00 uur ’s morgens onder de kraan te staan
en de sloepen in het water te draaien, op zich al een hele opgave.Desalniettemin hebben we het er allemaal voor over, voor een gezellig dag en een prachtige race!
We trainen wekelijks op donderdagavond en zaterdagmiddag en genieten van alles op
en rondom de Oosterschelde. Tijdens de Mosselrace willen we graag deze beleving
overbrengen en iedereen laten zien dat het hier aan het water in Bruinisse prachtig
wonen is!!
Zelf heb ik het geluk dat bij mij thuis enkele jaren het coördinatiecentrum wordt ingericht
voor de wedstrijdleiding. Dan mag ik (lees mijn wederhelft Linda) rond een uur of 13:00
zorgen voor de soep en broodjes voor de wedstrijdleiding. En breekt na de wedstrijd
het spannende moment aan om de uitslag te berekenen en te zien wie er dit jaar weer
met een beker naar huis gaan.
Goeie race en fijne Visserijdagen,
Jos Kempe

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
voor de deelnemers worden gesponsord
door: Algemeen Vissersbelang.
Bru-2
Bru-4
Bru-4
Bru-5
Bru-8
Bru-12

Bru-14
Bru-36		
Bru-39
Bru-40
Bru-48
Bru-50

Bru-68
Bru-19
Bru-23
Bru-24		
Bru-25
Bru-26

Bru-27
Bru-33
YE-116
ZZ-3
ZZ-6

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

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

