
Organisatie:
vzw Belgian Rafting Federation
Rafting & Outdoor Events bvba
Leiekaai 330 - 9000 Gent 
Tel. & Fax (09)-225.37.69.
e-mail: raft@skynet.be   
website: www.rafting.be

OOK DIT JAAR
HOT DOG RACE

Neem deel met een 2 persoons 
opblaasbare kano-kayak.

35° BELGIAN RAFTING CUP
25 & 26 MAART 2023 

in de legendarische Ourthe vallei



35° BELGIAN RAFTING CUP

PROGRAMMA

Zaterdag 25 maart :

vanaf 9 uur  ontvangst in BARVAUX met uitdelen 
van de dossards, rugnummers.

 Startorde, wie het eerst komt, eerst 
start. 

 Als U zelf geen raft hebt gebeurt de 
toewijzing door loting

Vanaf 10 uur  eerste start. BARVAUX naar 
PALOGNE 8 km met onderweg 
special tasks. Daarna middagpauze in 
Palogne.

Vanaf 14 uur  start PALOGNE naar HAMOIR 6 km 
met onderweg special tasks. 

Zondag 26 maart :

vanaf 11 uur  start in BARVAUX voor de SLALOM 
met totaal 9 poorten. 

 Aankomst in de FERME DE PALOGNE

15 uur  PRIJSUITREIKING in Ferme de 
Palogne.

OOK DIT JAAR
HOT DOG RACE

Neem deel met een 2 persoons opblaasbare kano-kayak.

U start met ofwel steekpaddels of dubbele paddels.

De boot mag max 3m96 lang zijn.

MATERIAAL
Het dragen van helm en zwemvest is verplicht.
U kan al dit materiaal en surfpakken type long johns + 
neopreen botjes huren (zie formulier).  
U moet wel vooraf reserveren, want op is op…
De raft en de paddels, het gebruik hiervan is in de 
deelnameprijs inbegrepen.
Rafts: lengte 3,80 min. en 4m20 max.
Hot dogs: lengte 3,45m min en 3,96 max

ETEN - VERVOER
wat het eten betreft bent U volledig vrij, eventueel kan U 
in de FERME DE PALOGNE terecht, vraag prijs.
voor het vervoer naar start en van finish terug moet U 
zelf instaan, wij organiseren GEEN busdienst.

ORGANISATIE
de BELGISCHE RAFTING FEDERATIE en RAFTING
& OUTDOOR zorgen al 34 jaar voor de organisatie:
waar veiligheid, samenhorigheid en gezelligheid voorop staan.
Voor de logistiek ondersteuning doen we ook een beroep
op de mensen van DOMAINE DE PALOGNE.

VERBLIJF
er zijn enorm veel verblijven in de buurt van hotels tot
gites en campings, zie website diensten van toerisme

TRAININGEN
Trainingen op 11 en 19 maart
prijs 20 euro per persoon
grote groep datum op aanvraag. 



6° RAFTING CUP FOR KIDS

VOLTREFFER 
De vorige jaren bleek de deelname van de KIDS teams
een voltreffer… we zullen graag raft teams
met minimum 4 kids of maximum 6 kids onder de 18 jaar
en max 2 volwassenen boven de 18 jaar, verwelkomen.

ALLE KINDEREN MOETEN WEL KUNNEN 
ZWEMMEN !!!
Als de weersomstandigheden te slecht zijn zal de jury
wel een startverbod kunnen opleggen.

PRIJS 
een kids team betaald 150 euro voor 
de 2 dagen
inbegrepen : raft en paddels.

MATERIAAL 
U kan helmen, zwemvesten, surfpakken 
en botjes huren
opgelet kleinste maat is S en voor de 
botjes is het 36
Vooraf reserveren is vereist !!!



INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam van het team:       

Teamverantwoordelijke:       

Adres:      

E-mail     

Postcode & Gemeente:       

Tel. privé:    GSM:    

We nemen deel aan de 35° BELGIAN RAFTING CUP 

op 25 en 26 maart 2023 en verklaren ons akkoord met het wedstrijdreglement.

We nemen deel aan de Cup
met een RAFT team voor 6 pers 300 € 
met een RAFT team voor 4 pers 200 € 

met een EIGEN raft 6 pers 240 € 
met een EIGEN raft 4 pers 160 € 

KIDS TEAM 150 € 
HOT-DOG TEAM van 2 pers 100 € 

Totale leeftijd Teamleden . . . . . . . . . . . jaar

We zijn:   gevorderd team     debutanten team 

We zijn een:  een vrouwenteam     een mannenteam       gemengd team

We storten het bedrag van . . . .euro op rekeningnr. IBAN: BE 72 9731 6168 7516 
van de vzw BRAF Gent
Voor akkoord met het wedstrijdreglement:

Datum: . . . . . . . . .  Handtekening teamcaptain: . . . . . .  . .

Terugsturen naar BRAF VZW Leiekaai 330 - 9000 GENT Fax 09/225 37 69
e-mail: raft@skynet.be • www.rafting.be



HUUR MATERIAAL
Naam van het team:       

Verantwoordelijke huur materiaal:       
 

Wij wensen volgend materiaal te huren voor zat 25 en zon 26 maart 2023.

Helmen aan 2 euro stuk aantal: ...... Tot. bedrag: ......

Life Jacket aan 2 euro stuk aantal: ...... Tot. bedrag: ......

Long John surfpak aan 5 euro stuk aantal: ...... Tot. bedrag: ......

Maten: S   M   L   XL   XXL

Botjes aan 2 euro het paar aantal: ...... Tot. bedrag: ......

Maten botjes: 36  38   40   42   44   46   48 * 

* Vul de maten in Totaal bedrag: .......

Gelieve dit bedrag vooraf over te schrijven op rekeningnummer IBAN:
IBAN: BE 72 9731 6168 7516  van de vzw BRAF Gent
Bij afhaling aan de start op 25 maart moet u uw ID-kaart als waarborg afgeven.

Datum: . . . . . . . . .  Handtekening verantwoordelijke: . . . . . .  . .

Terugsturen naar BRAF VZW Leiekaai 330 - 9000 GENT Fax 09/225 37 69
e-mail: raft@skynet.be • www.rafting.be



VERZEKERING
LIDMAATSCHAP BRAF

AANSLUITING BRAF RAFTING VZW 2023
Naam:  ————————————————————————————————   

Voornaam:   ——————————————————————————————
Adres:    ———————————————————————————————
              ———————————————————————————————
Postnummer & Gemeente:    ———————————————————————
Geb datum: ——————————————————————————————
E-mail:  ————————————————————————————————
Tel:  —————————————————————————————————
Ik maak deel uit van een rafting team: ——————————————————  

o Ik betaal 26 euro lidgeld op rekeningnr IBAN: BE 72 9731 6168 7516 (vzw Braf) 

VOORDELEN LIDMAATSCHAP BRAF: 

• GRATIS DEELNAME KERSTAFVAART IN DECEMBER
• KORTINGEN VOOR FRANKRIJK



WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De Rafting Cup is een wedstrijd voor teams van 4 of 6 personen (mannen, vrouwen of mixed) die de leeftijd van 14 jaar 
bereikt hebben.

 De Rafting Cup is eveneens een Hot Dog Race voor 2 personen

2. Om de 35° BELGIAN RAFTING CUP te winnen moet men aan de drie afvaarten deelnemen.

3. Het parcours is in funktie van de waterstanden en de verkregen toelatingen.

4. Het dragen van helm en zwemvest is verplicht en de deelnemers moeten kunnen zwemmen.

5. Raft en paddels staan ter beschikking van de teams, de rafts worden echter toegewezen na LOTING door de startchief.

6. Het voeren van publiciteit is verboden, tenzij men de toestemming heeft van de organisatie.

7. Alle klachten moeten schriftelijk bij de aankomstjury toekomen, ten laatste 15 minuten na Uw aankomst.

8. Elk team zorgt voor eigen assistentie. Dit om het vervoer van Uw team te verzekeren naar de start en aankomstplaats.

9. START: de raft ligt achter de startlijn, deelnemers naast de raft. De tijd gaat in vanaf het startsignaal.

10 FINISH: de aankomsttijd wordt opgenomen van zodra de volledige bemanning met de raft voorbij de aankomstlijn is.

11. POORTEN SLALOM 
bij korrekt doorvaren van de poorten: GEEN straftijd ...0 minuten 
 
raakt de poort (een of twee stokken) met raft, met de paddel, of met het lichaam TWEE MINUTEN STRAFTIJD. 
 
Raft gaat NIET door de poort of men slaat naar de poort als men er naast vaart om de poort te raken:   
VIJF MINUTEN STRAFTIJD. 
 
Poorten moet in de VOLGORDE doorvaren: dus 1 dan 2 en 3.. vaart men 1 dan 3 en dan 2 heeft men  
5 minuten straftijd.

12. Bij lage waterstand: uitstappen en de raft door de poort duwen: VIJFTIEN min straftijd per poort.

13. VOORRANGSREGEL: een ingehaald team moet voorrang geven aan een inhalend team. Niet naleven voorrangsregel 
VIJF min straftijd.

14. Er zijn aparte klassementen voor: teams van 6, teams van 4, gevorderden en recreanten, vrouwenteams, bedrijfteam...

15. VERZEKERING: de organisatie is voor haar burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd (via VVW).

 De deelnemers kunnen een persoonlijke verzekering hebben als ze lid worden van BRAF en dus ook van VVW.  
Ze zijn dan ook verzekerd voor rafting activiteiten gedurende het ganse jaar. http://rafting.be/lidmaatschap-braf

16. De assistentie en de supporters mogen op en rond het parcours geen megafoons gebruiken dit omwille van verwarring, 
misleiding en geluidsoverlast.

17. De jury kan de teams sanktioneren.

18. Alle moeilijkheden die niet voorkomen in dit reglement zullen door de jury in een fair play spirit opgelost worden.

19. Het is ook verboden in de rafts glazen flessen of alkoholische dranken mee te nemen. Zichtbaar dronken deelnemers 
mogen niet starten.

20. Afmetingen Rafts:  min lengte: 3,5m max lengte 4,20 
 min breedte 1,70 max breedte 1,90

 Afmetingen Hot dogs: lengte 3,45m min en 3,96 max

21. KIDS TEAMS:  
Als de weersomstandigheden te slecht zijn zal de jury wel kunnen beslissen om deze teams niet te laten starten.



SEE YOU SOON


