
COLIN ARCHER 
MEMORIAL RACE 2021

Start van een mooie vakantie in Scandinavië!



Colin Archer 
Memorial Race 
2022

Zeilrace van Lauwersoog naar 
Larvik (Noorwegen) voor toer- en 
wedstrijd jachten.



CAMR 2022 & 
KNZ&RV

• 2022 Lustrum jaar KNZ&RV, 175 
jaar jong

• Reden voor een mooie lange 
tocht / race

• Reden om met zo veel mogelijk 
KNZ&RV boten mee te doen



De Race

• Colin Archer Memorial Race, 
www.camr.nl

• Lustrum jaar, 20e editie, eerste 
race in 1982

• Ca. 50-70 deelnemers

• Overzichtelijke race, maar wel 
een serieuze offshore

http://www.camr.nl/


De Route

• Start 16 juli 2021 in 
Lauwersoog, finish Stavern
(Larvik, Noorwegen)

• IRC – ORC – SW – afstand
afhankelijk van klasse

• Dual Handed – onderdeel
Twohanded verbondsbezem

370 NM

450 NM



Race vereisten.

• Notice of Race

• Uitrustingslijst - Boten die deelnemen aan de 
CAM Race 2022 dienen te voldoen aan de eisen 
welke gesteld zijn in World Sailing Offshore 
Special Regulations Extract for Race Category 2 
Monohulls. (version: 0.2-16 December 2019).

• Marifoon keuring - de marifoon installatie moet 
goed gekeurd zijn door een bevoegde instantie

• Er zijn meerdere bedrijven die deze 
keuringen kunnen uitvoeren. Enkele zijn:

• Radio Holland, tel.: 0596 633 999

• Alphatron, Dhr. L. Buikema

• Shipshape, Almere



Voorstel programma 
binnen KNZ&RV:

• Winterprogramma voorbereiding
• Kustnavigatie beknopt
• Route/Weather planning
• EHBO voor op zee
• OPST cursus 
• Uitrusting boot

• Keuring van boot en checken van 
uitrustingslijst door KNZ&RV 
bestuursleden (die niet 
deelnemen) kan in Muiden 
plaatsvinden.



Voorpret

• Voorjaar programma:

• Oefentocht naar 
openingstocht Hemelvaart

• Aanbreng Lauwersoog

• De race zelf



Met bakstag
wind naar
de finish (als het goed is)



Programma in 
Stavern, Larvik

• Finish  - duurt meestal nog tot 2 
dagen na de 1ste finish

• Optimisten Race – tussen de 
winnaars

• Prijsuitreiking

• BBQ – Larvik Sailing Club



Na de finish

• Vakantie Scandinavie:

• Noorwegen

• Zweden

• Denemarken

• Duitsland

• Route terug naar Nederland

• Noordzee direct uit Noorwegen

• Noordzee vanuit Limfjord

• NOK



Cruisen 
Scandinavië

• Typisch:

• Ankeren aan de rots

• Dus hekanker, hamer en 
rotsankers

• Preekstoel trapje

• Goede pilots (Hamnguiden)

• Locale kaarten

• BBQ-en



Hoe kom ik met de auto 
of vliegtuig in/vertrek ik 
van Larvik?

• Er is een goede verbinding met de auto via 
Hirtshals, Denemarken. Vanaf daar vaart 
een snelle veerdienst naar Larvik. 
Zie https://www.colorline.com/denmark-
norway/ferry-hirtshals-larvik voor meer 
informatie.

• Vanaf Larvik komt u makkelijk met het 
openbaar vervoer op vliegveld Sandefjord. 
Vanaf hier kunt u vliegen naar Amsterdam. 
Zie https://www.torp.no/en/frontpage/?la
ng=en_GB

https://www.colorline.com/denmark-norway/ferry-hirtshals-larvik
https://www.torp.no/en/frontpage/?lang=en_GB























