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VOORWOORD 
 
Het idee voor de zeilschoolkampioenschappen is ontstaan na 
vriendschappelijke wedstrijden tussen de zeilscholen 'Anja' en  
'Pean' uit Grouw.  
 
De uitstekende sfeer tijdens dit weekend en het leerzame effect van 
wedstrijdzeilen in het instructieschip waren reden genoeg om een landelijk 
evenement te gaan organiseren.  
 
Om dit te realiseren hebben een aantal instructeurs in 1994, van zeilschool 
'Pean,' de Stichting Zeilschool Kampioenschappen opgericht.  
 
De bedoeling is dat de wedstrijden elk jaar worden georganiseerd.  
 
Het bestuur van de stichting zal regelmatig gewisseld worden om  
andere zeilscholen een kans te geven dit unieke evenement te  
kunnen organiseren. 
 
Sinds 2005 worden de wedstrijden georganiseerd door het bestuur  
van de stichting zeilschool kampioenschappen. 
 
Na het afscheid van Abel Zeilstra is -om de continuïteit te waarborgen- sinds 
2014 het bestuur van de Stichting Zeilschool Kampioenschappen 
ondergebracht bij de Koninklijke Watersport Vereniging Langweer. 
 
Hierdoor is de toekomst voor deze zeilschoolkampioenschappen 
vooralsnog voor lange tijd zeker gesteld. 
 
De baggerboten zijn inmiddels verdwenen en het grootste deel van 
het meer is op diepte. We hebben weer vrij vaarwater! 
 
Rest mij jullie allen een mooi en gezellig weekend toe te wensen met 
hopelijk een mooie wind uit de goede hoek.  
 
Jan Spijkerman 
Wedstrijdleider KWV Langweer 
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Wedstrijdbepalingen 
voor het  

Nederlands Kampioenschap Zeilscholen 
In ter beschikking gestelde Polyvalken 

georganiseerd door de 
Koninklijke Watersport Vereniging Langweer 
onder auspiciën van het Watersportverbond 

van 13 oktober tot en met 14 oktober  2018 op de Langweerder Wielen 
____________________________________________________________ 
[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de 
jury wordt opgelegd. 
[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een 
protest door een boot is. 
[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een 
standaard straf mag opleggen  
 
1 REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd 

in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 
 
1.2 Het ’Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en  
  Kiteboarden’ is van toepassing. 
 
1.3 De volgende regel(s) worden gewijzigd:  
 
 Inleiding deel 4, A4, A5, 29.1, 29.2, 33, 35, 60.1(a), 62.2, 65.2 en  
  66 
 

1.4  Reserve. 
  
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de  
  oorspronkelijke taal voorrang hebben. 
 
1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet 

voorzien zijn van de vereiste licentie.  
  
2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het 
officiële mededelingenbord dat is geplaatst  
in het wedstrijd-centrum dat is gevestigd  :  
 
 
 



LWB NZK 2018                                                                  blz. 5 van 26 

Op vrijdag 12 oktober van 21.00 tot 22.30uur in Eetcafé De Drie 
Zwaantjes, Buorren 22, 8525 EC Langweer en op 12, 13 en 14 
oktober van 09:00 tot 18:00 uur bereikbaar is  op nummer 06-
20224420 (Jan Spijkerman) 
 
Er zal worden getracht (niet bindend) informatie inzake de 
wedstrijden op de site te plaatsen. 
Zie hiervoor www.zeilschoolkampioenschappen.nl onder tabblad 
WEDSTRIJDINFO. 

 
3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend 
gemaakt vóór 09:00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, 
behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal 
worden bekend gemaakt vóór 20:00 uur op de dag voordat deze van 
kracht wordt. 
   

4 BOTEN 
 
4.1 Boten worden aan alle deelnemers ter beschikking gesteld die  
  deze niet mogen veranderen of laten veranderen, behalve dat 
 
 (a) een kompas mag worden vastgebonden of vastgeplakt aan  
   de romp of de rondhouten; 
 

(b) wind indicatoren, inclusief garen of draad, overal op de  
   boot mogen worden vastgebonden of vastgeplakt; 
 
 (c) rompen, kiel en roeren alleen met water mogen worden  
   schoongemaakt; 
 
 (d) plakband overal boven de waterlijn mag worden gebruikt;  
   en 
 

(e) al het beslag of uitrusting, die zijn gemaakt om versteld  te  
 worden, mogen worden versteld, mits aan de klassen-  
  voorschriften wordt voldaan. 

 
4.2 Er mogen geen extra zeilen worden gezet anders dan het  
  aanwezige grootzeil en voorzeil.  
 
4.3 Gebruik van trapeze is niet toegestaan, hangbanden wel mits  
  samengesteld van aan boord aanwezige materialen.  
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4.4 Alle uitrusting die ter beschikking is gesteld voor zeildoeleinden  
  moet aan boord zijn als de boot te water is.  
  De door de organiserende autoriteit beschikbaar gestelde  
  inventaris dient te allen tijde aan boord te zijn. 
 
4.5 De straf voor overtreding van een van bovenvermelde bepalingen  
  is uitsluiting van alle wedstrijden die zijn gezeild zonder aan de  
  bepaling te voldoen. 
 
4.6 Elk schip dient met drie personen (De schipper kan niet gewisseld  

 worden), de gehele wedstrijdserie te varen tenzij het wedstrijd- 
comité, i.o.m. het organisatiecomité, op grond van bijzondere 
omstandigheden anders beslist.  

 
4.7 Deelnemers moeten iedere schade aan of verlies van uitrusting, hoe 

klein ook, onmiddellijk nadat de boot veilig aan wal is gelegd  aan 
de vertegenwoordiger van de organiserende autoriteit melden. De 
straf voor overtreding van deze bepaling, tenzij het protest- comité 
ervan is overtuigd dat de deelnemer zijn best heeft gedaan hieraan 
te voldoen, is uitsluiting van de laatst gezeilde wedstrijd. 

 
4.8 Klassenvoorschriften die eisen dat deelnemers lid zijn van de  
  klassenorganisatie zijn niet van toepassing. 
 
5 SEINEN OP DE WAL 
 
5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond bij de voetgangersbrug  
  tussen de oude en de nieuwe haven. 
 
5.2   Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut'  

  vervangen door 'niet minder dan 30 minuten´ in wedstrijdsein OW. 
 
6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 De wedstrijden zullen bestaan uit kwalificatie- en finale wedstrijden.  
  Aanhangsel K bij deze wedstrijdbepalingen is van toepassing. 
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6.2 Data van de wedstrijden 
 

  Zaterdag  13 oktober 2018  
Zondag  14 oktober 2018  

  
6.3 Aantal wedstrijden: 
 
  Zaterdag  13 oktober 2018 3 wedstrijden 
  Zondag  14 oktober 2018  2 wedstrijden 

  
6.4 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is: 
 
  Zaterdag  13 oktober 2018 09:25 uur 
  Zondag  14 oktober 2018  09:25 uur 

 
Het startrooster is opgenomen in aanhangsel B. 

 
6.5 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks 

spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één 
geluidssein ten minste vier minuten voordat het waarschuwingssein 
wordt getoond.  

 
6.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein 

gegeven worden na 14:00 uur. 
 
7 KLASSENVLAGGEN 
 
 Klassenvlaggen zullen zijn: 
 
 Zaterdag:  Vlag: 

Voor poule 1  Blauwe vlag 
Voor poule 2  Witte vlag 
Voor poule 3  Groene vlag 
Voor poule 4  Rode vlag 

 
Zondag:  Vlag: 
Voor de Gold Fleet Gele vlag  
Voor de Silver Fleet Oranje vlag 

 
8 WEDSTRIJDGEBIED 
 
 Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied. 
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9 DE BANEN 
 
9.1 Aanhangsel D toont de schematisch weergegeven de baan. 

 
9.2  De te zeilen baan is een zogenaamde inner- en outerloop. 
 

Op het startschip wordt, tegelijk met het waarschuwingssein,  
op een geel bord met zwarte cijfers aangegeven hoeveel  
loops er gevaren moeten worden. Zie hiervoor de banenkaart! 

 
10 MERKTEKENS 
 
10.1 Merktekens van de baan zijn oranje boeien met de nummers 1, 3,  
  5, 7 en een blauwe boei met nummer 1a   
 
10.2 De startmerktekens zijn gele cilindrische boeien. 
 
10.3 De finishmerktekens zijn een gele ongenummerd boei en een  
  blauwe vlag op het finishschip. 
 
12 DE START 
 
12.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het  
  waarschuwingssein 5 minuten voor het  startsein. 
  De startprocedure is opgenomen in aanhangsel C 
 
12.2 De startlijn zal liggen tussen de baanzijde van twee gele  
  cilindrische boeien aan bakboordzijde van het Startschip.  
 
  Het startschip is herkenbaar aan de KWVL vlag. 
 
12.3 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten 

het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor 
andere wedstrijden [DP]. 

 
12.4 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score 

DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5. 
 
13 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 
 
 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijd- 

comité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een 
nieuwe positie verplaatsen zonder het geven van geluidsseinen of 
het tonen van seinvlaggen. Dit wijzigt  RvW  33.  
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14 DE FINISH 
 

 De finishlijn zal liggen tussen de baanzijde van een gele  
genummerde of ongenummerd boei en een blauwe vlag  
op het finishschip. 

 
15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 
 

Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot de 
baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen.  
Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5. 

 
16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
 
16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor, dat zich 

in Eetcafé De Drie Zwaantjes, Buorren 22 te Langweer bevindt. 
Protesten en verzoeken om verhaal of heropening moeten daar 
worden ingeleverd binnen de limiet, die van toepassing is. 

 
16.2 Voor ieder klasse is de protesttijdlimiet 60 minuten nadat de laatste 

boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag, of het wedstrijd- 
comité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden 
gevaren, welke van de twee het laatste is. Na de laatste 
kwalificatiewedstrijd in een klasse is de protesttijdlimiet 60  
minuten nadat de laatste boot gefinisht is in deze wedstrijd.    

 
16.3  Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de 

protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van 
verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren 
worden gehouden in de kamer, gelegen in Eetcafé De Drie 
Zwaantjes, Buorren 22 te Langweer. 

 
16.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het 

protestcomité zullen worden getoond om boten op de hoogte te 
brengen op grond van RvW 61.1(b). 

 
16.5 Overtreding van de wedstrijdbepalingen NZK 12.3, 18, 21, 23 ,25, 26 

en 278 zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit 
wijzigt regel 60.1(a) Straffen voor deze overtredingen kunnen lager 
zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist. 
 

16.6 Op de laatst geplande wedstrijddag en na de laatste 
kwalificatiewedstrijd moet een verzoek om heropening worden 
ingediend  
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(a) binnen de protesttijdlimiet als de partij die het verzoek indient 
de vorige dag op de hoogte was van de beslissing; 

(b) niet later dan 30 minuten nadat de partij die het verzoek indient 
op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag. Dit 
wijzigt RvW 66. 

 
16.7 Op de laatste geplande wedstrijddag en na de laatste kwalificatie-

wedstrijd moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een 
beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 
minuten nadat de beslissing is medegedeeld. Dit wijzigt RvW 62.2. 

 
16.8 Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend 

binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit 
wijzigt RvW 65.2.  

 
16.9  Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde 

resultaten moet binnen de protesttijdslimiet, of binnen 60 minuten na 
de publicatie als dit later is, worden ingeleverd. De protesttijdslimiet 
bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de boot is 

geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt RvW 62.2  
 
16.10 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de 

kwalificatiewedstrijden zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5. Het 
Watersportverbond heeft hier, conform RvW 70.5 (a) en de bepaling 
van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend. 

 
17 SCOREN 
 
17.1  Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig  
  te maken. 
 
17.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de 

seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  
 

(b) Wanneer vijf of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore 
van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek 
van de slechtste score. 

 
17.3 Punten in de NZK worden toegekend aan een team. Een team  
  bestaat uit 4 boten die samen een zeilschool vertegenwoordigen.  
  De punten van een team komen tot stand door optelling van de  
  door de vier teamleden individueel behaalde punten. De punten  
  worden aan de teamleden toegewezen  aan de hand van de  
  resultaten zoals die behaald zijn in de verschillende startseries van  
  Race A, B en C. De door ieder teamlid individueel behaalde punten  
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  worden per race samengevoegd. Zo krijgt ieder team een aantal  
  punten voor race A, B en C. Na deze drie wedstrijden wordt er een  
  individuele rangschikking en een teamrangschikking gemaakt. Aan  
  de hand van de teamrangschikking wordt de indeling voor de Gold  
  Fleet en Silver Fleet gemaakt. Indien twee of meer teams, die op  
  de grens van de Gold en Silver Fleet staan, gelijk staan zonder  
  aftrekwedstrijd wordt er om een indeling in gold en silverfleet te  
  kunnen maken tijdelijk gerekend met een aftrekwedstrijd. Indien op  
  deze manier nog geen correcte indeling mogelijk is voor Gold en  
  Silverfleet wordt dat team boven een ander geklasseerd indien dat  
  team het beste teamresultaat, in een race, van de gelijk geëindigde  
  teams heeft. Indien dit nog geen onderscheid tussen de teams  
  heeft gebracht wordt gekeken welk team het op een na beste  
  teamresultaat in een race heeft. Mocht er dan nog geen  
  onderscheid zijn dan wordt gekeken welk team het beste  
  individuele resultaat van één der teamleden heeft. Indien het beste  
  individuele resultaat bij alle gelijkstaande teams hetzelfde is gaat  
  dat team naar de Gold Fleet waarbij het beste individuele resultaat  
  de meeste keren voorkomt. Indien er dan nog geen onderscheid is  
  verkregen wordt er geloot welk team in de Gold Fleet vaart. Een  
  team wat in de Silver Fleet is ingedeeld kan in de eindrang-  
  schikking nooit meer een team uit de Gold Fleet passeren. 
 
17.4 De klassering voor de individuele teamleden wordt verkregen door  
  de resultaten van Race A, B en C, behaald door de individuele  
  teamleden, bij elkaar op te tellen. De individuele winnaar wordt dat  
  individuele teamlid dat de minste punten heeft behaald. Bij deze  
  rangschikking is geen sprake van een aftrekwedstrijd. Indien twee  
  of meer individuele teamleden gelijk eindigen dan beslist het aantal  
  eerste plaatsen en mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt diegene  
  boven de andere geplaatst, die in de onderlinge wedstrijd het beste  
  resultaat heeft bereikt. Is hiermee geen uitsluitsel te verkrijgen  
  wordt er geloot. De wedstrijden op zondag hebben geen invloed op  
  de individuele rangschikking.  
 
18 [NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
18.1 Elke boot moet voor zijn eerste startsein van iedere wedstrijddag,  
  aan-de-wind varend, tussen het startschip en aan stuurboord  
  liggende blauwe boei doorvaren en daarbij duidelijk zijn  
  zeilnummer aan het wedstrijdcomité tonen. Indiende wedstrijd  
  daarna wordt uitgesteld, teruggeroepen of afgebroken, hoeven  
  boten zich niet nogmaals te melden, tenzij die wedstrijd dezelfde  
  dag niet wordt gezeild. 
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18.2.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijd- 
comité zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
 

18.3 Verplicht reven van het grootzeil:  
 
  Wanneer op het startschip de volgende wimpels worden gehesen,  
  samen met een lang hoornsignaal zijn alle boten verplicht om een  
  1e of een 2e rif te zetten in het grootzeil.  
 
  Tijdens de wedstrijd mag het rif niet worden verwijderd. 
 
  cijferwimpel 1:  1 rif in het grootzeil   
  cijferwimpel 2:  2 reven in het grootzeil 

 
19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 
 
19.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder 

 voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité.  
De Verantwoordelijk persoon mag niet vervangen worden. 

 
19.2 Vervanging van beschadigde of verloren, door het technisch comité 

gecontroleerde en gemerkte uitrusting door niet gecontroleerde 
uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd door het 
wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moeten schriftelijk 
worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid. 

 

20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
 

Op het water kan een boot worden geïnstrueerd door een lid van het 
wedstrijdcomité of het technisch comité om onmiddellijk naar een 
aangewezen plaats voor inspectie te gaan.  

  
21 [NP][DP] EVENEMENTRECLAME 

 
  Er wordt van deelnemers niet vereist dat ze reclame van de  
  evenementsponsors voeren op hun boot.  

 
22 OFFICIËLE BOTEN 
 

Boten die vallen onder het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan het 
voeren van een KWVL wimpel of een oranje Rescue vlag. 
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23 [NP][DP] HULPSCHEPEN 
 
23.1 Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen  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. 

 
24 AFVALAFGIFTE 

 
 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of officiële boten.   
 
25 [NP][DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de 
wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden 
van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 
wedstrijdcomité. 

 
26 [NP][DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC  BADEN  
 

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een 
equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij kielboten 
tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde 
van de wedstrijdserie. 

 
27 [NP][DP] RADIOCOMMUNICATIE 
 

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot geen spraak of data 
uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn 
voor alle boten, behalve in noodgevallen.  
 

28* PRIJZEN 
 
Voor de NZK worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld:  
 
In de Goldfleet, per bemanningslid een 1e, 2e en 3e prijs voor 
respectievelijk het team dat de 1e, 2e en 3e plaats in de score 
bereikt en per team voor de verantwoordelijke persoon volgens  
regel 46 RvW respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen 
medaille van het Watersportverbond. 
 
Het winnende team in de Goldfleet verkrijgt de titel Nederlands 
Zeilschool Kampioen en ontvangt de bijbehorende wimpel.  
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In de Silverfleet, per bemanningslid een 1e, 2e en 3e prijs  
voor respectievelijk het team dat de 1e, 2e en 3e in de score| 
bereikt. 
 
Een individuele prijs voor de bemanning van de beste boot in 
het individueel klassement na drie wedstrijden (zonder aftrek)  
 

29  AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de 
wedstrijdserie. Zie RvW4 Besluit om wedstrijd te zeilen. De 
organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid 
voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in 
samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

 
30 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 
 
 Door aan dit evenement deel  te nemen, verlenen deelnemers de  
  organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht  
  om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen 
 goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere  
  reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op  
  het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd  
  van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
 
31 VERZEKERING 
 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per 
evenement of het equivalent daarvan. 

 
32 ORGANISATIE 
 
 De wedstrijdleider is:    Jan Spijkerman 
 De voorzitter van het protestcomité is:  Jos Spijkerman 

Leden protestcomité zijn :  Eef Puijk 
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Aanhangsel A 
 
Het Wedstrijdgebied 
 
A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Langweerder  
  Wielen en is hierna weergeven. 
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Aanhangsel B 
 
Het Startrooster. 
 
ZATERDAG  RACE A RACE B RACE C 
1e Waarschuwingssein 09:25  z.s.m.  14:25 
Voorbereidingssein 09:26  z.s.m.  14:26 
één minuutsein  09:29  z.s.m.  14:29 
   
Eerste startserie NZK  09:30  z.s.m.  14:30 
Lege klasse  09:35  z.s.m.  14:35 
Tweede startserie NZK  09:40  z.s.m.  14:40  
   
      
ZONDAG  RACE D  RACE E  
1e Waarschuwingssein 09:25   z.s.m.  
Voorbereidingssein 09:36   z.s.m.  
één minuutsein  09:29   z.s.m. 
Startsein Gold Fleet  09:30   z.s.m.  
 
 Waarschuwingssein  Silver fleet 5 minuten na een geldige start  
    van de Gold Fleet 
 
Het klassensein wordt gevormd vlaggen met de kleuren zoals omschreven in 
artikel 7 
 
Poule indeling 
 
Kwalificatie Wedstrijd Start volgorde Zaterdag 
   1e start   2e start 
Race A   Blauw & Wit  Groen & Rood 
Race B   Blauw & Groen  Wit & Rood 
Race C   Blauw & Rood  Wit & Groen 
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Aanhangsel C 
 
De Startprocedure. 
 
C1. De startprocedure. 
  Overeenkomstig RvW  26 worden de startseinen als volgt  
 gegeven: 
 

Waarschuwingssein (5 
minuten sein) 
Vijf minuten voor de start wordt de 

klassevlag gehesen en één 

hoornstoot gegeven. 

 

   +  

Voorbereidingssein (4 minuten 
sein)  
4 minuten voor de start wordt 
vlag “P”; “I” of “U” gehesen en 
wordt één hoornstoot gegeven  

 

   +  

Eén minuutsein (1 minuut 
sein) 
1 minuut voor de start wordt vlag 
“P”; “I” of “U”  gestreken en wordt 
één geluidssignaal gegeven. 

 

 +  

Startsein 
Het startsein is het strijken van 
klassenvlag “W”, waarbij één 
hoornstoot wordt gegeven. 

 

   +  

 
C2. Visuele voorbereidingsseinen. 
   

Het neerhalen van vlag “W”  geldt als visueel waarschuwingssein  
als het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het 
startsein van een klasse.  

 
C3. Algemene Terugroep. 
   
 Bij een Algemene Terugroep is het startsein, tevens het nieuwe  
  waarschuwingssein voor de teruggeroepen klasse. De nieuwe  
  start is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Vlag EV  
  (eerste vervangwimpel) wordt na 4 minuten, met het 1  
 minuutsein neergehaald. Dit wijzigt RvW 29.2  
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C4. Individuele Terugroep 
 
 Bij een individuele terugroep wordt vlag “X” getoond en worden  
  herhaalde geluidssignalen gegeven. Dit wijzigt RvW 29.1  
 
Aanhangsel D 
 
De baan wordt in bijgaande tekening schematisch weergegeven. 
  
Het startschip is herkenbaar aan de KWL vlag. 
 
Ronden Bord* Klasse 1 Outerloop 
 
1 start-1–3–5–3–5–7–finish. (1x loop 3–5) 
2 start-1–3–5–3–5–3–5–7–finish. (2x loop 3–5) 
3 start-1–3–5–3–5–3–5–3–5–7–finish. (3x loop 3–5) 
  
Ronden Bord* Klasse 2 Innerloop 
 
1 start–1–1A–7–1–3–5–7–finish. (1x loop 1 – 1A – 7) 
2 start–1–1A–7–1–1A–7–1–3–5–7-finish. (2x loop 1 – 1A – 7) 
3 start–1–1A–7–1–1A–7–1–1A–7–1–3–5–7– finish (3x loop 1–1A–7) 
  
*Ronden Bord is een rechthoekig geel bord met zwarte cijfers 
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Vervolg aanhangsel D, De Baan 
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Aanhangsel K; Kwalificatiewedstrijden 
 
Indien in de Wedstrijdbepalingen aangeven zullen kwalificatiewedstrijden in 
de aangegeven klassen worden gezeild volgens de wedstrijd- bepalingen in 
Aanhangsel K. 
a.  Bij de kwalificatiewedstrijden start Groep II - het in de  
  Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal - minuten na een  
  geldige start van Groep I. Bij de finale wedstrijden start de  
  Silverfleet - het in de Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal -  
  minuten na een geldige start van de Goldfleet. 
b. De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens  
  onderstaand schema: 

Kwalificatie Wedstrijd Start volgorde Zaterdag 
    1e start  :  2e start : 

Race A   Blauw & Wit  Groen & Rood 
Race B   Blauw & Groen  Wit & Rood 
Race C   Blauw & Rood  Wit & Groen 

c. Na de kwalificatiewedstrijden vindt een splitsing plaats in een  
  Gold- en een Silverfleet voor de finale wedstrijden. Zie hiervoor 
   17.3 van deze wedstrijdbepalingen 
d. Het aantal groepen in de finale wedstrijden is gelijk aan het  

 aantal groepen in de kwalificatiewedstrijden. De groepen hebben 
zoveel mogelijk hetzelfde aantal deelnemers, waarbij de Silverfleet 
niet groter zal zijn dan de Goldfleet. De boten die het best geëindigd 
zijn in de rangschikking van de kwalificatie- wedstrijden zeilen alle 
finale wedstrijden in de Goldfleet, de overige deelnemers zeilen de 
finale wedstrijden in de Silverfleet. 

e. Mits er drie kwalificatiewedstrijden zijn gevaren wordt de splitsing in 
de Goldfleet en in de Silverfleet op - de in de Wedstrijdbepalingen 
aangegeven datum - om 21:00 uur bekendgemaakt. Zijn er tot dan 
slechts twee of minder kwalificatiewedstrijden gevaren dan zijn de 
wedstrijden op de volgende dag eveneens kwalificatiewedstrijden. Er 
wordt dan geen Gold- en Silverfleet gevaren. 

f. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen 
voor de seriescore. 
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NZK Deelnemers (moet nog ingevuld) 
 
 Zeilschool    Plaats 
 
1 It Beaken    Heeg 

2 Frissen    Roermond 

3 Neptunus A   Idskenhuizen 

4 Neptunus B   Idskenhuizen 

5 Pean A    Nes-Akkrum 

6 Pean B    Nes-Akkrum 

7 Ulepanne A    Balk 

8 Ulepanne B    Balk 

9 Vinea     Langweer 

10 Vinkeveen A   Vinkeveen 

11 Vinkeveen B   Vinkeveen 

12 Midden Nederland  Loosdrecht 

13 De Lauwer    Lauwersmeer 

14 Zuidlaardermeer   Midlaren 
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NZK Winnaars  
 
Zeilschool : 
 
1994 Aquavitesse 
1995 Aquavitesse 
1996 Vinkeveen A 
1997 Aquavitesse 
1998 Vinkeveen A 
1999 Vinkeveen A 
2000 Vinkeveen A 
2001 Ûlepanne A 
2002 Vinkeveen A 
2003 Vinkeveen B 
2004 Vinkeveen A 
2005 Ûlepanne A 
2006 Ûlepanne A 
2007 Vinkeveen A 
2008 Ûlepanne B 
2009 Ûlepanne A 
2010 Ûlepanne A 
2011 Ûlepanne A 
2012 Ûlepanne A 
2013 Ûlepanne A 
2014 Ûlepanne A 
2015  VinkeveenA 
2016 Ûlepanne A 
2017  Pean A 
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Individuele winnaars 

1994 Aquavitesse   Richard Rot 
1995 Aquavitesse  D. Forma 
1996 Vinkeveense  J.P. Braam 
1997 Aquavitesse  M. Graafmans 
1998 De Vuntus    Martin van Wettum 
1999 Vinkeveense  A. Grimme 
2000 Vinkeveense  F. Dorrestijn 
2001 Vinkeveense  O. van Veen 
2002  Vinkeveense  F.Hoefnagels 
2003 Vinea    R.Eisma 
2004 De Vuntus   Emile van Raam 
2005 Ûlepanne   Nik Petersen 
2006 ’t Garijp    Raoul Renique 
2007 Vinkeveense  Robert Nieland 
2008  Aquavitesse  Richard Rot 
2009 Ûlepanne   Nik Petersen 
2010 De Lauwer   Bram van der Leij 
2011 Ûlepanne   Walter Melle vd Vegt 
2012 Ûlepanne   Nik Petersen 
2013 Vinkeveen   Rutger Borgland 
2014 Ûlepanne   Pieter de Haan 
2015 Ûlepanne   Bas Sijtsma 
2016 Ûlepanne    Klaas Jan Rozema 
2017  Ûlepanne   Koen Keus 
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Organisatie 
 

1994 Zeilschool Pean 

1995 Zeilschool Pean 
1996 Zeilschool Aquavitesse 
1997 Zeilschool Aquavitesse 
1998 Watersportcentrum ’t Garijp 
1999 Watersportcentrum ’t Garijp 
2000 Watersportcentrum ’t Garijp 
2001 Zeilschool Vinkeveense Plassen 
2002 ZeilschoolVinkeveense Plassen 
2003 Zeilschool Pean 
2004 Zeilschool Pean 
2005 Bestuur S.Z.K 
2006 Bestuur S.Z.K 
2007 Bestuur S.Z.K  
2008 Bestuur S.Z.K 
2009 Bestuur S.Z.K 
2010  Bestuur S.Z.K 
2011 Bestuur S.Z.K 
2012 Bestuur S.Z.K 
2013 Bestuur S.Z.K 
2014 Bestuur S.Z.K 
2015 Bestuur S.Z.K 
2016 Bestuur S.Z.K 
2017 Bestuur S.Z.K 
2018 Bestuur S.Z.K. 
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Programma 
 
 

Vrijdag  12 oktober 2018 
 
21:00 >   ontvangst in De Drie Zwaantjes 
21:30 >   opening NZK  
22:00 >   uitdeling schepen & borgregeling 
 
Zaterdag 13 oktober 2018 
 
07:30 >   ontbijt in De Drie Zwaantjes 
08:30 >   schippersmeeting 
09:30 >   start eerste wedstrijd 
11:30 >   start tweede wedstrijd 
13:00 >   lunch in De Drie Zwaantjes 
14:30 >   start derde wedstrijd 
19:00 >   diner in De Drie Zwaantjes 
21:00   >   feestavond in De Drie Zwaantjes 
 
Zondag 14 oktober 2018 
 
07:30  >   ontbijt in De Drie Zwaantjes 
08:30 >   schippersmeeting 
09:30  >    start eerste wedstrijd Gold- & Silverfleet 
11:30  >    start tweede wedstrijd Gold- & Silverfleet 
13:30 >   inleveren schepen & borgregeling 
14:00 >   lunch in De Drie Zwaantjes 
15:00 >   prijsuitreiking in De Drie Zwaantjes 
15:30 >   afsluiting NZK  
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De zeilschoolkampioenschappen 2018 worden mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KONINKLIJKE 

WATERSPORTVERENIGING 

“LANGWEER” 
Opgericht 10 augustus 1859 


