
Wedstrijdtrajecten Barbeelkoppelwedstrijd 

Traject 1 Veerpond Brummen links  

Adres, Eethuis De Veerstoep, Bronkhorsterweg 22, 6971 JA Brummen 

Parkeren bij parkeerplaats/verzamellocatie 

Maximaal 7 kribvakken voor koppels 

Lopen langs de oever, in het oranje de looproute aangegeven 

Wanneer de kribvakken aaneengesloten liggen geld dat het koppel het 

kribvak mag benutten van de krib stroomopwaarts tot de volgende 

krib (de krib stroomopwaarts van de stek is de scheiding) 



Wedstrijdtrajecten Barbeelkoppelwedstrijd traject 2 waterzuivering Brummen 

Adres, Waterzuivering Brummen, Brummense Bandijk, Brummen, Parkeren bij parkeerplaats aangegeven met P in de kaart, op de grasbetonstenen 

Maximaal 7 kribvakken voor koppels 

Lopen langs de oever, in het oranje de looproute aangegeven 

Wanneer de kribvakken aaneengesloten liggen geld dat het koppel het kribvak mag benutten van de krib stroomopwaarts tot de volgende krib (de 

krib stroomopwaarts van de stek is de scheiding) 



Wedstrijdtrajecten Barbeelkoppelwedstrijd 

Traject 3 Nieuwe IJsselbrug Zutphen  

Adres, Cortenoeverseweg 139, 6971 JL Brummen, klein stukje doorrijden 

parkeerplaats aan de rechter zijde 

Laden en lossen voor het hek, daarna parkeren op de parkeerplaats aange-

geven met P, let op niet parkeren in de berm in de bocht of op het pad naar 

beneden richting het hek. 

Maximaal 11 kribvakken voor koppels. 

Lopen langs de oever, in het oranje de looproute aangegeven 

Wanneer de kribvakken aaneengesloten liggen geld dat het koppel het krib-

vak mag benutten van de krib stroomopwaarts tot de volgende krib (de krib 

stroomopwaarts van de stek is de scheiding) 

 



Wedstrijdtrajecten Barbeelkoppelwedstrijd Traject 4 Gat van Leuvenheim, noodvak 

Adres, Schansweg 1, 6974 LE Leuvenheim, 

vervolgens rechtdoor rijden over klinker-

weg tot de parkeerplaats voor de hank aan 

de rechter zijde. 

Parkeren op de parkeerplaats aangegeven 

met P, let op niet de weg bellemeren en 

niet parkeren voor het hek. 

Maximaal 5 kribvakken voor koppels en 1 

optie op de strekdam. 

Lopen langs de oever, in het oranje de 

looproute aangegeven 

Wanneer de kribvakken aaneengesloten 

liggen geld dat het koppel het kribvak mag 

benutten van de krib stroomopwaarts tot 

de volgende krib (de krib stroomopwaarts 

van de stek is de scheiding) 

 


