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TOBBEDANSEN 07 JULI 2019

tijdens UIT bij de Plas?

GEEF JE NU OP!
Geef je nu op zodat je er zeker van bent dat je 
aan dit prachtige evenement mee kunt doen, het 
aantal deelnemers is namelijk beperkt!

Opgeven kan middels het invullen van het in-
schrijfformulier. Scan en mail je inschrijfformulier 
(zie pagina 3 van deze pdf) naar uitbijdeplas@
handelsverenigingnijeveen.nl of lever het in-
schrijfformulier in bij Marc Jan van der Linde, 
Kolderveen 39A, Nijeveen.

Lees voor je opgave het reglement TOBBE-
DANSEN (zie pagina 2 van deze pdf) goed door. 
Hierin kun je onder meer lezen dat deelname 
voor eigen risico is. 

PROGRAMMA 
De eerste deelnemer gaat om 14.00 uur van 
start.  Om circa 17.00 uur zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. (Extra) informatie over het evene-
ment, het deelnemersveld, tijdstip aanwezig zijn, 
starttijden, etc. krijgen deelnemers in de week 
voorafgaande aan het evenement en verschijnen 
op de site en de Facebookpagina van de Han-
delsvereniging Nijeveen.

NOG VRAGEN?
Mocht je nu al vragen hebben over 
TOBBEDANSEN, stuur dan een e-mail naar 
uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl of 
vraag Marc Jan van der Linde.

pagina 2:  Reglement TOBBEDANSEN

pagina 3:  Inschijfformulier TOBBEDANSEN

meer info op:  https://www.facebook.com/UITNijeveen

opgave & vragen:  uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl 

Tot zondag 07 juli. Het belooft een spetterende 
dag te worden!
Handelsvereniging Nijeveen

GEZOCHT 
Waaghalzen die met zelfgemaakte “tobbe”, startend vanaf een vertrekpunt boven aan een helling, 
een wedstrijdtraject zo snel mogelijk glijdend en varend afleggen. Het gaat niet alleen om de snel-
ste tijd, ook creativiteit wordt hoogst gewaardeerd.  

TOBBEDANSEN 
Is een onderdeel van UIT bij de Plas georganiseerd door de Handelsvereniging Nijeveen op zondag 
7 juli 2019. Er zijn prijzen voor de drie snelste deelnemers, een originaliteitsprijs en er is natuurlijk 
een pechprijs. Een jury zal de deelnemers beoordelen.
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TOBBEDANSEN 07 JULI 2019

INSCHRIJFFORMULIER 
HANDELSVERENIGING NIJEVEEN; INSCHRIJFFORMULIER 
TOBBEDANSEN  

☐ Ik doe individueel mee aan TOBBEDANSEN
 Teamnaam:    (alleen gegevens deelnemer 1 invullen)

☐ Wij doen in teamverband (max. 2 personen) mee aan TOBBEDANSEN
 Teamnaam:     (gegevens van alle 2 deelnemers invullen)

DEELNEMER 1
*Voornaam:      *Achternaam:      
*Adres:       *Postcode:    *Plaats:   
*Mobiele telefoonnr:    *E-mailadres:      
*Geboortedatum:     

DEELNEMER 2
*Voornaam:      *Achternaam:      
*Adres:       *Postcode:    *Plaats:   
*Mobiele telefoonnr:    *E-mailadres:      
*Geboortedatum:     

☐ *   Hierbij verklaart de deelnemer (en zijn/haar ouder/voogd) akkoord te zijn met de inhoud van het wedstrijdre-
glement en de gevolgen die het met zich meebrengt als het wedstrijdreglement niet wordt nageleefd.

 ** Indien de deelnemer 12 jaar of ouder, maar jonger dan 18 is, is een handtekening voor akkoord van ouder of voogd ver-
plicht. Als blijkt dat de inschrijving op frauduleuze wijze heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan TOBBEDANSEN  
uitgesloten

*Handtekening Deelnemer 1    *Handtekening Ouder/Voogd

              
*Handtekening Deelnemer 2    *Handtekening Ouder/Voogd

              

(*) Deze velden moeten verplicht worden ingevuld. Scan en mail je inschrijfformulier naar 
uitbijdeplas@handelsverenigingnijeveen.nl of lever het inschrijfformulier in bij 
Marc Jan van der Linde, Kolderveen 39A, Nijeveen.
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TOBBEDANSEN  07 JULI 2019

REGLEMENT 
HANDELSVERENIGING NIJEVEEN; REGLEMENT TOBBEDANSEN  

1. Deelnemer(s) probe(ert)ren, gezeten op/in een zelfge-
maakte constructie/tobbe, kist of krat, het wedstrijdtraject 
zo snel en/of zo ludiek mogelijk af te leggen. De construc-
tie mag bestaan uit meerdere onderdelen, waarbij ge-
bruikmakend van de afremmende werking van het water, 
een deel van de constructie voort beweegt. De schans 
heeft een helling van circa 30 graden. In het verdere regle-
ment wordt de constructie aangeduid als “tobbe”. 

2. Winnaars zijn de deelnemers (nummer 1, 2 en 3) die 
volgens de officiële tijdwaarneming het wedstrijdtraject 
het snelst hebben aflegt. Daarnaast wordt er een prijs 
uitgereikt aan diegene(n) met de meest ludieke “tobbe” 
(originaliteitprijs) en aan diegene(n) met (helaas) de mees-
te pech (pechprijs). Laatste 2 prijzen worden door de jury 
bepaald. 

3. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aange-
geven door middel van een “startschot” en eindigt door 
middel van het met de hand luiden van de zich aan het 
einde van de wedstrijdtraject bevindende “finishbel”. 

4. De deelnemers mogen op de wedstrijddag niet jonger 
zijn dan 12 jaar. Deelname is dus vanaf 12 jaar. Deelne-
mers moeten bij opgave voor akkoord tot deelname het 
inschrijfformulier ondertekenen. In de leeftijd van 12 tot 
18 jaar dienen het inschrijfformulier bij opgave door één 
van de ouders/voogd voor akkoord tot deelname te laten 
ondertekenen. 

5. Deelnemers zijn in het bezit van een zwemdiploma en 
zijn verplicht gesloten schoenen, beschermende kleding 
en een valhelm te dragen. 

6. Er mogen maximaal 2 personen per equipe van de 
schans.

7. Het totale gewicht van de equipe (“tobbe” + maximaal 
2 deelnemers) bedraagt maximaal 350 kg.

8. Afmetingen van de “tobbe”: breedte maximaal 150 cm, 
hoogte maximaal 120 cm, lengte maximaal 200 cm (houd 
rekening met hoek platform/schans!!)

9. De “tobbe” moet zelfstandig glijdend van de schans af. 
Mechanische aandrijving en/of wielen aan de “tobbe” zijn 
niet toegestaan.

10. Er mogen zich geen scherpe of puntige voorwerpen 
op of aan de “tobbe” bevinden. Op dit punt wordt streng 
gelet bij de technische keuring. 

11. De “tobbe” wordt voorafgaande aan het evenement 
technisch gekeurd, waarbij streng gelet wordt op naleving 
van de reglementen. Aanwijzingen van de organisatie be-
treffende eventuele aanpassing(en) aan de “tobbe” dienen 
te allen tijde te worden opgevolgd. Het staat de organisa-
tie vrij om deelnemers gelet op veiligheidsredenen uit te 
sluiten van deelname aan de wedstrijd. 

12. Er mogen geen materialen gebruikt worden die de 
schans of de baan kunnen beschadigen. 

13. De deelnemers dienen zelf mee te helpen het voertuig 
uit het water te halen en hem terug te brengen naar de 
daarvoor aangewezen plaats. 

14. Deelnemers zijn verplicht na afloop van het evenement 
zijn/haar eigen “tobbe” weer mee naar huis te nemen. 

15. Iedere deelnemer dient zich neer te leggen bij de be-
slissing van de jury. 

16. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, 
in verband met wat voor reden dan ook, het evenement 
naar een later tijdstip te verplaatsen of het evenement 
in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden te 
annuleren. 

17. De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden 
zaak of letselschade. Deelname is geheel voor eigen 
risico! 

18. Door ondertekening van het inschrijfformulier ver-
klaren de deelnemers het wedstrijdreglement te hebben 
ontvangen en van de inhoud kennis genomen te hebben 
en daarmee onvoorwaardelijk akkoord te gaan. 

19. Bij vermoedens van drank of drugsgebruik volgt 
onmiddellijk diskwalificatie en ontzegging van verdere 
deelname. 
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REGLEMENT 


