
 
VZW 

Wedstrijdreglement 

1. De  Eendjesrace wordt georganiseerd door Kiwanis Dendermonde Beyaert. Deze wedstrijd zal 

plaatsvinden op de Dender te Dendermonde , op zaterdag 12 September 2020 

  

2.  De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag. De organisatie beslist het 

tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische – of weersomstandigheden.  

De start van de wedstrijd is voorzien op de afgesloten Dender, ter hoogte van de Vlamarktbrug en 

de achterzijde van het justitiepaleis. Alle deelnemende eendjes worden ter plekke te water gelaten 

door middel van één of meerdere kiepbakken.  

De aankomst is voorzien naargelang de weersomstandigheden ter hoogte van de achterzijde van het 

justitiepaleis of de Vlasmarktbrug. 

Het eendje dat als eerste over de meet komt, wint de 1° prijs. Bij ex aequo duidt de 

gerechtsdeurwaarder de winnaar aan.  

Hetzelfde principe geldt voor de volgende 19 eendjes  en de volgende 20 volgende eendjes die als 

reserve worden geselecteerd. 

 

3. Elkeen die een eendje koopt als steun voor de sociale werken van Kiwanis Dendermonde Beyaert 

vzw kan deelnemen aan de wedstrijd.  

 

4. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tot voor de start van de race. 

  

5. Het eendjesnummer dat de deelnemer aan de wedstrijd ontvangt, wordt gelinkt aan het nummer 

vermeld op de onderkant van ieder wedstrijdeendje.  

 De gerechtsdeurwaarder controleert dat enkel de verkochte eendjes te water zullen gelaten worden. 

 

6 .  Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige 

volgorde te water gelaten. 

Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze 

maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of 



betwisting van de wedstrijduitslag. 

  

7.  De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal 

worden bepaald . Er wordt een trechtersysteem gemaakt. Het eerste eendje dat tot op het vooraf 

vastgelegde einde van de trechter dobbert zal de winnaar zijn van de hoofdprijs. Voor het geval er 

geen identificatie zou mogelijk zijn van de winnaar, wint het volgende eendje dat de finish 

overschrijdt. Dit alles onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.  

  

8. Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van  gerechtsdeurwaarder Pierre De Mey   met 

standplaats  Dendermonde Brusselsestraat nr. 116, gebeuren. 

De gerechtsdeurwaarder zal het winnend eendje uit het water halen en het daaraan verbonden 

nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. 

 

  

9. De organisator zal de uitslag publiceren op de webpagina van Kiwanis Dendermonde Beyaert. 

10.De winnaars dienen zich aan te melden op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Pierre De Mey 

te Dendermonde aan de Brusselsestraat nr. 116 (alle werkdagen open van O8.OO u tot 17.OO u.) 

De effectieve winnaars kunnen zich aanmelden tot 26 september 2020.  

Vanaf 27 september 2020 komen de reserve winnaars aan bod.  

De wedstrijd sluit af op 12 oktober 2020.  

De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de winnende 

deelnemer. 

  

11. Enkel de eendjes eigendom van en genummerd door de inrichtende organisatie komen in 

aanmerking voor een prijs. 

Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de 

gerechtsdeurwaarder. 

De eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de 

wedstrijd. Zij blijven eigendom van de organisatie.  

De organisatie is toegestaan elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje te allen tijde 

uit de wedstrijd te nemen. 

  

12. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm 

dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. 

De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze. 

  

13. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijd traject komen vast 

te zitten, uit de wedstrijd te nemen. 

  

14. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de 

meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen 

over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter 

van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht. 



  

15. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het 

wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te 

sluiten voor het publiek. 

Het is verboden om de traject-afsluiting te overschrijden of de Dender  te bevaren tijdens de 

wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. 

  

16. Mogelijke betwistingen door praktische of andere obstakels worden, op deskundig advies, door 

de gerechtsdeurwaarder behandeld. 

  

17. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen 

van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van of bij afhaling van de te winnen 

prijzen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het 

onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire 

doeleinden. 

  

  

Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, geven 

geen aanleiding tot aansprakelijkheid van Kiwanis Beyaert Dendermonde vzw.  De optredende 

gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet 

aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of 

onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld 

tegen de optredende gerechtsdeurwaarder. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, noch 

schriftelijk, noch telefonisch. 

 


