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Wedstrijdreglement SUPNL



Inleiding
In dit document wordt het reglement beschreven m.b.t. SUP in Nederland. Dit reglement is 
bindend voor alle Nederlandse Kampioenschappen en wedstrijden die georganiseerd 
worden onder de vlag van SUPNL, voor de andere wedstrijden op de kalender is het een 
aanbeveling en richtlijn.

Er kan van het reglement afgeweken worden, als dit met de organiserende partij en SUPNL 
is overlegd. 
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Organisatie SUPNL wedstrijd
Wedstrijden voor het SUPNL klassement dienen, om eerlijkheid en uniformiteit te 
garanderen, aan enkele eisen te voldoen. Voordat een race of evenement kan plaatsvinden 
dient er rekening te worden gehouden met een aantal zaken. Deze worden hieronder 
beschreven. 

1) Aanmelden evenement
Als organisator van een wedstrijd of evenement dient de wedstrijd te worden aangemeld bij 
SUPNL. Zo kan de wedstrijdkalender met de juiste data en informatie worden samengesteld.

2) Wedstrijdklassen
Er zijn verschillende type wedstrijden mogelijk: 
a] distance 
b] technical race
c] sprint 
d] beachrace  
e] wave
f] ultra long distance race

a) DISTANCE 
Distance is een discipline waarbij een traject tussen de 5-35 km afgelegd wordt. 
Om de attractiviteit en toegankelijkheid van een evenement te verhogen wordt het zeer op 
prijs gesteld als er ook aandacht is voor de minder competitieve, recreatieve supper.
b) TECHNICAL RACE 
Bij een technical race wordt er een parcours afgelegd waarbij men diverse boeien moet 
ronden. De afstand ligt tussen de 800 m en de 5 km. 
c) SPRINT 
Een sprint race heeft een afstand van maximaal 250 m.
d) BEACHRACE 
Bij een beachrace wordt in een vastgelegde klasse (max 14’) een traject minstens 2x 
afgelegd. In het traject is een stuk strand opgenomen. Dit stuk strand dient rennend afgelegd 
te worden.
e) WAVE  
Bij de wave performance wordt door een jury beoordeeld welke deelnemer de beste 
performance heeft gegeven. Deze wedstrijden vinden op zee plaats.
f) ULTRA LONG DISTANCE  
De ultra long distance races zijn races vanaf 35 km. Deze races kunnen uit meerdere dagen 
bestaan.  

Een wedstrijd dient uit minstens 1 van deze categorieën te bestaan. 

3) Deelnemen
- Deelnemers van wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie. Deze 

kan verkregen worden via het SUPNL lidmaatschap of als dagkaart (geldig op de dag 
van het evenement). 

Inschrijvingen aan wedstrijden zonder vermelding van het licentienummer zijn ongeldig en 
worden niet geaccepteerd. 
De wedstrijdlicentie bevat de volgende persoonlijke gegevens: 
• Naam en voorletter(s); 
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• Geboortedatum en geslacht; 
Het lidmaatschapsnummer is tevens het wedstrijdlicentie nummer. 
Het is ook mogelijk voor een wedstrijd een daglicentie aan te vragen. Deze dient bij de 
organisatie te worden voldaan op de dag van de wedstrijd. De wedstrijdorganisator draagt 
het bedrag voor de daglicentie af aan SUPNL.  
Jaarlijks maakt SUPNL bekend wat de kosten van een wedstrijdlicentie zijn. 

- Het deelnemen aan wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico. 
- Deelnemers moeten in een goede gezondheid verkeren, in overeenstemming met de 

wedstrijden waarin ze starten. 
- Deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en zelfredzaam voor het 

geval zij te water raken.

4) Wedstrijdcategorieën
De volgende categorieën deelnemers met de daarbij behorende leeftijden zijn 
ingesteld: 

Wanneer je je inschrijft dan geldt de leeftijd die je in dat jaar behaalt. 
Voorbeeld: Het is januari en Wim (39) wil zich inschrijven. Wim wordt in mei 40. Ondanks dat 
hij nog 39 is schrijft Wim zich in in de Master categorie. 

De pupillen, jeugd en junioren categorieën hebben het recht zich in een hogere 
leeftijdscategorie in te schrijven. Naar een jongere categorie inschrijven is niet toegestaan.  
Master en grand master mogen zich dus wel inschrijven in de Elite categorie (19 en ouder).  
 
Je mag je maar in 1 categorie inschrijven.  
 
Voor de kwalificatie/uitzending voor EK/WK wedstrijden wordt de leeftijdscategorie 
aangehouden ongeacht een eventuele hogere inschrijving voor het NK.  
 
Bij een OPEN NK wedstrijd mogen buitenlandse deelnemers deelnemen. Deze deelnemers 
tellen dus ook mee in de ranking.  

Categorie Lee*ijd *

Meisjes/jongens pupillen t/m 10 jaar

Meisjes/jongens jeugd B 11/12

Meisjes/jongens jeugd A 13/14

Meiden/jongens junioren B 15/16

Meiden/jongens junioren A 17/18

Dames/heren elite 19 en ouder

Dames/heren Master 40 t/m 49

Dames/heren Grand master 50+
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5) Materiaal
De pupillen en de jeugdcategorieën mogen enkel op een inflatable board met een maximale 
lengte van 12’6” deelnemen.  
Alle wedstrijden vanaf junioren B mogen op zowel inflatable boards als hardboards gevaren 
worden.  
De maximale lengte van een race board is 14’. 
 
De boards dienen in goede staat te zijn. Ze mogen alleen voorzien zijn van een normale vin. 
Een stuurvinnetje, een foil of een elektrisch aangedreven vin (met schroef) o.i.d. is niet 
toegestaan.  

6) Communicatie
Deelnemers dienen ruim vooraf geïnformeerd te worden over: 

- het type wedstrijd;
- in welke klassen er gestreden wordt;
- de afstand;
- de route;
- de startprocedure;
- wedstrijdverloop;

Dit dient, bij voorkeur, middels een openbaar toegankelijk communicatiekanaal te gaan. 
Sociale media is het meest gebruikelijk, maar niet voor iedereen toegankelijk. Indien mogelijk 
dus ook op een website vermelden. SUPNL kan hierin eventueel ondersteunen. 

7) Skippersmeeting
Op de wedstrijddag dienen de deelnemers nogmaals geïnformeerd te worden over de 
punten uit punt 6) hierboven. Dit dient te gebeuren middels een skippersmeeting.

8) Route en veiligheid
De wedstrijd route dient zodanig gekozen te worden dat hinder van wind en golven voor 
iedereen gelijk is. Wees flexibel in de route. Als de wind uit een ongunstige hoek komt, verleg 
dan de route. Voorkom (potentieel) gevaarlijke situaties bij het uitzetten van de route. 
Zorg bij langere routes, met boeien of afslagen, voor goede, heldere bewegwijzering. Het is 
een peddel wedstrijd, geen navigatie-oefening. 

9) Veiligheid
- Zwemvest

Voor pupillen, jeugd en junioren is het dragen van een zwemvest tijdens wedstrijden in de 
winterperiode (van oktober t/m maart) verplicht. Voor alle andere categorieën is het dragen 
van een zwemvest aan te raden. 
Een zwemvest dient aan de volgende eisen te voldoen: 
•  Moet CE goedgekeurd zijn; 
•  Heeft minimaal een opwaartse druk van 50 Newton; 
•  Functioneel gebruiksklaar te zijn door het sluiten van ritssluitingen, vastzetbandjes en 
dergelijke; 
•  Goed aansluitend om het lichaam zitten; 

- Resttube
Een resttube is geen vervanging van een zwemvest.

- Leash
Een leash is ten alle tijden verplicht voor alle deelnemers.
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- Contactgegevens
De wedstrijdorganisatie van het evenement beschikt over namen, telefoonnummers en 
adressen van personen en instanties in geval van calamiteiten.

- Reddingsboot
Er dient ten alle tijden een reddingsboot op het water aanwezig te zijn.  

10) Start/finish
- De start dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten. De 

startprocedure dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers. Om valse starts te 
voorkomen zijn een aantal mogelijkheden aanwezig: 
• start op land (met zo kort mogelijk rennen);
• start uit de wind (om afdrijven te voorkomen)

Bij voorkeur wordt NIET gestart door middel van aftellen. Dit zorgt voor gegarandeerde valse 
starts.

- De finish dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten. De 
finish dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers.

Rennen met boards is niet bevorderlijk voor de levensduur van boards. Binnen een wedstrijd 
mag niet meer dan 100m gelopen worden met board. 

11) Startprocedure 
De wedstrijdleider geeft door hoeveel tijd de deelnemers nog hebben bij de 5-3-1 min.
De wedstrijdleider laat de deelnemers met hun board achter de denkbeeldige startlijn 
plaatsnemen. De boards moeten zo stil mogelijk liggen. 
Het startschot is middels een schot of sterk geluidssignaal (zoals harde bieb, fluitsignaal of 
knal van een startpistooltje). 

- na het 1 minuut signaal
* Moet het board in balans en op de plaats gehouden worden.
* Vindt de start binnen deze minuut plaats
* Zodra er geprobeerd wordt een slag te maken voor het startsignaal, geldt dat als 
een valse start. 

Valse start
- Wanneer een start niet juist verlopen is, moet de starter de wedstrijd binnen 25 meter 

stoppen en de deelnemers naar de start terugroepen. Dit terugroepen dient te 
gebeuren door middel van:  
2 SCHOTEN OF DUIDELIJK GELUIDSSIGNAAL 

- Alle deelnemers die een overtreding /valse start hebben begaan, worden door de 
starter gewaarschuwd door het shirtnummer door te geven. 

- Wanneer een deelnemer voor de tweede maal een valse start heeft gemaakt, wordt 
hij/zij  gediskwalificeerd.

- Na een valse start moet iedere deelnemer opnieuw met hun board achter de 
denkbeeldige startlijn plaatsnemen. Dan volgt opnieuw het 1 minuut signaal. 
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12) Tijdens de race
- Draften

Het is altijd toegestaan om te draften bij deelnemers uit je eigen racecategorie. Wanneer er 
ook bij andere categorieën dan de eigen categorie gedraft mag worden, moet dit duidelijk 
vermeld worden bij de skippersmeeting.

• Het is niet toegestaan te draften achter andere vaartuigen.
• Bij het draften mag je een andere deelnemer niet hinderen d.m.v. aantikken o.i.d.  

Wanneer dit wordt geconstateerd zal er een penalty uitgedeeld worden aan de 
persoon die hinderde.  

•
13) Protest

Deelnemers moet de mogelijkheid geboden worden protest in te dienen. Dit moet gebeuren 
bij de wedstrijdleiding, binnen 30 minuten na het finishen van de betrokken deelnemer(s). 

14) Uitslagen
De voorlopige uitslag dient zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt worden aan de 
deelnemers. 
De definitieve uitslag dient binnen 2 werkdagen toegestuurd te worden aan SUPNL om 
verwerking in de klassementen mogelijk te maken.
De definitieve uitslag bestaat uit een lijst met deelnemers, de score/tijd en de categorie 
waarin elke deelnemer meegedaan heeft.

Aanpassingen
1) Beachrace
- Traject

Het wedstrijd traject dient te bestaan uit minstens 2 rondes met daarbij enkele meters rennen 
over het strand. 

- Start
De start dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten op het 
strand. Na de start peddelen deelnemers een vooraf aangegeven route. Na 1 ronde komen 
de deelnemers op het strand aan en rennen om een markeringspunt op het strand. De 
deelnemer gaat, na het ronden van het markeringspunt, verder kan met de volgende ronde.

- Finish
De finish dient plaats te vinden tussen 2 vooraf aangebrachte markeringspunten op het 
strand. De finish dient vooraf bekend te zijn bij alle deelnemers. Het is niet noodzakelijk met 
plank over de finishlijn te gaan, WEL mét peddel.

2) Wave
Er dient gebruik gemaakt te worden van de hier beschreven juryregels.
Op het moment van schrijven (feb 2023) worden deze regels vastgesteld door de SUPNL 
commissie.
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https://drive.google.com/file/d/13ZEJ85LjkKKNF_J4tWjpQI90AF_qS47z/view?usp=sharing


Fairplay  
Wij gaan ervan uit dat zowel wedstrijdorganisatie als deelnemers met FAIR PLAY zo ver 
mogelijk in deze sport proberen te komen.  
Wij vertrouwen erop dat dit document ook voor in de toekomst niet onnodig langer gemaakt 
hoeft te worden.  
 

Veel plezier samen!
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