
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal 
Hulckesteijn 4 

3861 MZ Nijkerk 

 

Wedstrijdcommissie 
Harold Bruggers  

Henryk Brinksma Voorzitter wedstrijdcommissie 

Maarten Krommendijk  tevens havenmeester 

Bernard Bokkers 

Bert van Schaik 

Klaas Bood 

 

Wedstrijdcommissaris : 
Henk van den Boom 

 

Protestcommissie 
Nader te bepalen 
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Bereikbaarheid informatie- en havenkantoor 
Telefoon: 033 2453033 

  



Programma van de wedstrijden – Bijlage A 
 

Er worden achtereenvolgende wedstrijden gevaren op zaterdag en zondag. De 2de wedstrijd wordt 

gelijk na de finish van de 1e wedstrijd gestart. 

 

Zaterdag 18 maart   Zondag 19 maart 

Inschrijven tot 10.30 uur   

Palaver 10.30 uur   Palaver 10:00 uur 

 

11.00 uur eerste start   10.30 uur eerste start 

13.00 uur lunch   13.00 uur lunch  

14.00 uur middag starts  14.00 uur middag starts 

16.00 uur einde wedstrijden  16.00 uur einde wedstrijden 

17.30 uur diner   17:00 uur bekendmaking v/d uitslagen 

 

Wedstrijdgebied – Bijlage B 
 

  



Wedstrijdbepalingen 
De Winterwedstrijden wordt georganiseerd door Z&Mv de Zuidwal voor de Finn klasse. 

1. De Regels 

a. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW) . 

b. De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing 

c. Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 

2. Mededelingen aan deelnemers 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden gemeld tijdens het palaver op zaterdag en/of 

geplaatst op het mededelingenbord bij het clubgebouw van Z&MV de Zuidwal. 

3. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen 

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt niet later dan één 

uur voor aanvang van de wedstrijd waar deze van kracht wordt. 

4. Seinen op de wal 

Seinen op de wal zullen worden getoond bij het clubgebouw van Z&MV de Zuidwal. 

Bij mededelingen aan de wal zal de L vlag worden gehesen zonder cijferwimpel. 

5. Programma van wedstrijden 

Het programma van de wedstrijden en de starttijden is weergegeven in Bijlage A. 

6. Wedstrijdgebied 

Het wedstrijdgebied is aangegeven in Bijlage B. 

7. De banen 

a. Er wordt gevaren in een op- en neerbaan met dubbele gate. 

b.  De finishlijn ligt boven de boven-gate. De boven-gate maakt geen onderdeel uit van 

het laatste rak. 

8. De Start 

a. Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 

minuten voor het startsein. 

b. De startlijn wordt begrensd door twee merktekens. Het merkteken met de groene vlag 

aan BB van het startschip (ILM) dient aan SB te worden gehouden. Boten mogen niet 

tussen het startschip en het ILM doorvaren. 

c. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied 

vermijden. 

d. Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit 

wijzigt regel A4 RvW. 

e. Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van Z&Mv de Zuidwal. Het 

startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.  

f. Aan het bakboord uiteinde van de startlijn kan zich een contra startschip bevinden dat 

de volgende seinen van het startschip kan herhalen; seinvlaggen X en EV. 

g. Gedurende de startperiode zijn de seinen van het startschip bepalend. 

h. In afwijking van Wedstrijdseinen X en regel 29.1 RvW zullen bij het tonen van seinvlag 

X herhaalde geluidsseinen worden gegeven. 

i. Wijziging algemene terugroep: In afwijking van regel 29.2 RvW wordt de Eerste 

Vervangwimpel (EV) 1 minuut na het tonen weer weggenomen met 1 geluidssein en 

wordt tegelijkertijd het voorbereidingssein (vlag P, I, Z of zwarte vlag), voor een nieuwe 

start voor de teruggeroepen klasse, getoond. De klassenvlag blijft hangen. 

9. Finish 

De finishlijn wordt begrensd door twee merktekens met een groen/witte en rood/witte vlag.  



10. Tijdslimieten 

Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot in zijn klasse de baan heeft 

gevaren en is gefinisht, zullen zonder verhoor de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4 

en A5 RvW. 

11. Protesten en verzoeken om verhaal 

a. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het informatiekantoor. Protesten en verzoeken 

om verhaal of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de 

protesttijdslimiet. 

b. De protesttijdlimiet is 60 minuten nadat de laatste boot in zijn klasse gefinisht is in de 

laatste wedstrijd van de dag.  

c. Mededelingen zullen worden getoond binnen 15 minuten na de protesttijdlimiet om 

deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn 

genoemd als getuigen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om hiervan 

kennis te nemen. Verhoren worden gehouden in bestuurskamer, gelegen boven het 

informatiekantoor, aanvangend op de aangekondigde tijd. 

d. Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen 

worden getoond om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1 

e. In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak 

schriftelijk worden ingediend binnen één uur na mondelinge uitspraak. 

f. Op de laatste dag van het evenement moet een verzoek om heropening worden 

ingediend 

i. binnen de protesttijdlimiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag 

op de hoogte was van de beslissing 

ii. niet later dan 30 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de 

hoogte was gebracht van de beslissing van die dag. Dit wijzigt regel 66 RvW. 

12. Verzoek om verhaal 

Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een 

beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de 

beslissing is getoond. Dit wijzigt regel 62.2 RvW. 

 

13. Puntentelling 

Het lage puntensysteem is van toepassing. 1 wedstrijd moet worden voltooid om de serie 

geldig te maken. De volgende staffel wordt hierbij gehanteerd. 

 

1 t/m 4 races 0 aftrek 

5 t/m/ 9 races 1 aftrek 

10 t/m/ 14 races 2 aftrek 

15 t/m 19 races 3 aftrek 

20 of meer races 4 aftrek 

14. Veiligheidsvoorschriften 

a. Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel 

mogelijk op de hoogte brengen. 

b. Het dragen van een zwemvest is verplicht. 

c. In verband met de watertempratuur is het dragen van een wetsuit of droogpak 

verplicht. 

15. Vervanging van bemanning of uitrusting 

a. Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité. 

b. Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij 

goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden 

gedaan aan het comité bij eerste redelijke gelegenheid.  



16. Hulpschepen 

Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten 

wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse 

totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene 

terugroep of afbreken geeft. 

17. Prijzen 

De prijzen worden verstrekt door Z&Mv deZuidwal. 

De Wisselbokaal wordt bewaard in de prijzenkast van de Zuidwal. 

18. Afwijzing van aansprakelijkheid 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, 

Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele 

aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in 

samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

19. Verzekering 

Iedere individuele deelnemer en zijn bemanning moet in het bezit zijn van een uitgebreide 

geldige verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid met voldoende dekking met betrekking 

tot letsel, dood, schade aan of verlies van eigendommen veroorzaakt vóór, tijdens of na het 

evenement.  

20. Informatiecentrum: 

Het telefoonnummer van het verenigingsgebouw van Z&Mv de Zuidwal is aangegeven op 

pagina 2 van deze wedstrijdbepalingen. 

21. Zeilnummers. 

Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld. 

Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van 

redenen uiterlijk 1 uur voor de start van de eerste wedstrijd bij het informatiekantoor te 

worden ingediend. Het wedstrijdcomité zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien het 

ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan worden 

aangebracht. 

22. Deelnemerslijst. 

De deelnemerslijst is op te vragen bij het informatiekantoor. Wijzigingen en aanvullingen 

worden niet aangegeven op het mededelingenbord. 

23. Uitslagen: 

Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het 

mededelingenbord. 

24. Wal- en havenbepalingen 

De aanwijzingen van het Wedstrijdcomité, of de van de Havenmeester(s) dienen stipt te 

worden opgevolgd. 


