
 

Aankondiging 

 
 

 

 

 

 

 

85ste Sneekweek 

 

In alle erkende open eenheidsklassen 

 

Georganiseerd door de  

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (KWS) 

 

Van 6 tot en met 11 augustus 2022 

 

Te houden op het Sneekermeer, de Zoutepoel  

en de Goingarijpster Poelen 
  
 
 
  



Algemene mededelingen 
 
I De officiële opening van de Sneekweek zal plaatsvinden op vrijdag 5 augustus 2022 

om 19.30 uur in Theater Sneek. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor 
genodigden. 

 Na de opening vindt er om ca. 21.30 uur een Vlootschouw plaats door de Sneeker 
grachten. De Vlootschouw zal worden afgenomen door de Vlootvoogd van de 
Sneekweek, drs. A. A. M. Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân. 
Aan deze Vlootschouw nemen alleen schepen deel die hiervoor zijn uitgenodigd. 

 
II Deelnemers kunnen zich melden: 

 op vrijdag 5 augustus, ‘s middags van 13.30 uur tot 17.00 uur (pont is gratis) in 
café-restaurant Het Foarûnder op het Starteiland of 

 op zaterdag 6 augustus vanaf 08.30 uur aan het loket van het Wedstrijdkantoor 
van de KWS op het Starteiland. 

   
  Het Sneekweekboekje met de wedstrijdbepalingen, één banenkaart per boot en de 
  goody bag worden tijdens de aanmelding verstrekt.  

Tevens kunnen deelnemers hun Sneekweek(pont)pas laten maken. Hiervoor is een 
pasfoto nodig. Vergeet dus niet een pasfoto mee te nemen! 

 
1 De regels 
1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW). 
1.2  Appendix S en de Bepalingen Watersportverbond in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

zullen van toepassing zijn. 
1.3 De volgende regels zijn gewijzigd: 

RvW 26: het waarschuwingssein bestaat uit het klassensein en vlag W. Voor iedere 
klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in het 
startrooster. 

 RvW 27.2: het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een 
merkteken van de startlijn verplaatsen. 
RvW 29.2: de nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de 
ongeldig verklaarde start. De startvolgorde uit het startrooster zal altijd worden 
gevolgd. Het neerhalen van vlag W voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval 
als nieuw visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt tegelijk met het nieuwe  

 1-minuutsein neergehaald. 
 RvW 44.1: de Twee-Ronden straf is vervangen door de Eén-Ronde straf. 

 Wedstrijdseinen: wanneer vlag OW wordt getoond op de wal, wordt ‘1 minuut’ 
vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW. 
Finish: er wordt geen blauwe vlag getoond. 
RvW A2.1: wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een 
boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. 

1.4  In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang 
hebben. 

  
 
 



2 Reclame 
Er mag van boten worden vereist dat ze reclame voeren die is gekozen en wordt 
verstrekt door de Organiserende Autoriteit. Dit geldt voor alle door World Sailing 
erkende klassen.  

 
3 Deelnamerecht en inschrijvingen 
3.1 Iedere persoon aan boord en woonachtig in Nederland dient in het bezit te zijn van 

de vereiste wedstrijdlicentie.  
3.2 Iedere boot dient een geldig meetcertificaat te hebben. 
3.3 Een klasse kan deelnemen aan de wedstrijdserie, indien er op de eindtijd van de 

sluitingsdatum minimaal 7 boten op elke dag zijn ingeschreven.   
 De klasse Flits kan zich inschrijven voor groep A, B of C. Ook voor deze groepen geldt 

dat een groep alleen kan deelnemen aan de wedstrijdserie, indien er op de eindtijd 
van de sluitingsdatum minimaal 7 boten op elke dag zijn ingeschreven.  

3.4 De inschrijving geschiedt via www.sneekweek.nl of via de site van 
www.manage2sail.com. 

3.5 Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL of Creditcard. 
3.6 Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de eindtijd van de sluitingsdatum 

van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat. 
3.7 Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld 

plaats. 
3.8 De sluitingsdatum van de inschrijving is zaterdag 30 juli 2022 om 23.59 uur.  
 Let op: De inschrijving wordt vervolgens gesloten voor klassen/groepen die op de 

eindtijd van de sluitingsdatum niet minimaal 7 boten op elke dag hebben 
ingeschreven. 

3.9 Bij een te late inschrijving wordt € 10,- extra in rekening gebracht. Dit bedrag komt 
ten gunste van het KWS jeugdzeilen.  

3.10 Bij problemen of wijzigingen van een inschrijving kan contact worden opgenomen 
met Marieke Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl. 

3.11 Wanneer in de klasse Flits niet voldoende boten zijn ingeschreven in groep A, B of C, 
behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor groepen samen te voegen. 

 3.12  Wanneer het aantal inschrijvingen in een klasse, uitgezonderd de klasse Flits, 40 of 
meer is, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor deze klasse te splitsen in 
kwalificatiegroepen. Deze beslissing kan genomen worden tot op de eindtijd van de 
sluitingsdatum.  

 De definitieve groepsindeling voor de kwalificatie wordt i.o.m. de klassenorganisatie 
bepaald. Als het wedstrijdcomité beslist een klasse in meerdere kwalificatiegroepen 
in te delen, dan is een door het wedstrijdcomité gemaakte indeling geen grond voor 
een verzoek om verhaal. 

 
4 Inschrijfgeld 
 Het inschrijfgeld bedraagt: 
 Jeugdboot  € 9,00 per dag 
 Eenmansboot  € 12,75 per dag 
 Tweemansboot € 17,00 per dag 
 Driemansboot  € 21,75 per dag 
 Viermansboot € 25,50 per dag  
 

http://www.sneekweek.nl/
http://www.manage2sail.com/
mailto:inschrijving@kws-sneek.nl


5 Programma van wedstrijden 
5.1 Het startrooster zal worden vermeld in de Lokale Wedstrijdbepalingen en uiterlijk 2 

dagen voor de eerste start op www.sneekweek.nl gepubliceerd worden. 
5.2 Voor alle klassen zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd: er wordt dagelijks 1 wedstrijd 

verzeild. 
5.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse is 

09.55 uur. 
5.4 Op de laatste wedstrijddag zal er geen waarschuwingssein worden gegeven na 15.00 

uur. 
 
6 Wedstrijdbepalingen 
6.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op 

www.sneekweek.nl gepubliceerd worden. 
6.2 Daarnaast worden de Lokale Wedstrijdbepalingen verstrekt tijdens de aanmelding op 

vrijdag in café-restaurant Het Foarûnder of vanaf zaterdag aan het loket van het 
Wedstrijdkantoor. 

6.3 Het Wedstrijdkantoor is op zaterdag geopend vanaf 08.30 uur en op andere dagen 
vanaf 09.00 uur tot minimaal een uur na de finish van de laatste boot. 

 
7 Banen  

De wedstrijden worden verzeild op de KWS Sneekweekbanen, versie 2018. 
Deelnemers krijgen tijdens de aanmelding per boot één banenkaart uitgereikt. 

 Banenkaarten zijn tegen betaling van € 1,- verkrijgbaar aan het loket van het 
Wedstrijdkantoor. De banen zijn online in te zien op www.sneekweek.nl. 

 
8 Prijzen 
8.1 In iedere klasse worden prijzen per race ter beschikking gesteld en wel als volgt: 
 In de jeugdklassen (Optimist, Flits, Splash  Voor de overige klassen zijn 
 Blue, ILCA 4 [Laser 4.7] en RS Feva) zijn maximaal 5 prijzen per race 
 maximaal 7 prijzen per race beschikbaar: beschikbaar: 
 Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs 
 Bij 9 t/m 10 inschrijvers: 2 prijzen Bij 9 t/m 11 inschrijvers: 2 prijzen 
 Bij 11 t/m 12 inschrijvers: 3 prijzen Bij 12 t/m 15 inschrijvers: 3 prijzen 
 Bij 13 t/m 15 inschrijvers: 4 prijzen Bij 16 t/m 20 inschrijvers: 4 prijzen 
 Bij 16 t/m 19 inschrijvers: 5 prijzen Bij 21 en meer inschrijvers: 5 prijzen 
 Bij 20 t/m 24 inschrijvers: 6 prijzen   
 Bij 25 en meer inschrijvers: 7 prijzen 

Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat, bepaalt het aantal prijzen per klasse. 
Er zijn prijzen voor zowel de stuurman als de bemanning, maximaal 4 per boot. Voor 
de Valk zijn er 2 prijzen per boot. 

8.2 De prijzen zijn dagelijks af te halen na het verstrijken van het einde van de protesttijd 
aan het loket van het Wedstrijdkantoor. Na afloop van de Sneekweek kan geen 
aanspraak meer gemaakt worden op de prijzen. 

8.3 In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofdprijs verzeild.  
8.4 De hoofdprijsuitreiking vindt plaats op donderdag vanaf 20.00 uur, voorafgaand aan 

het daverende slotfeest. Kaarten zijn te koop op de site, tijdens de aanmelding en 
aan het loket van het Wedstrijdkantoor. 

 

http://www.sneekweek.nl/
http://www.sneekweek.nl/


9 Ontzegging van hoger beroep 
 Het recht om in hoger beroep te gaan tegen beslissingen van het protestcomité 

aangaande de kwalificatiewedstrijden wordt ontzegd. Het Watersportverbond heeft 
hiervoor toestemming verleend conform regel 70.5 (a). 

 
10 Afwijzing van aansprakelijkheid 
10.1  Deelnemers nemen conform regel 3 RvW geheel voor eigen risico deel aan de  

 wedstrijdserie. Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer 
ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. 
Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het 
weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap 
van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid 
waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport 
is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, 
onderkoeling of andere oorzaken. 

10.2  De Koninklijke Watersportvereniging Sneek of enige andere bij de organisatie van de 
wedstrijden betrokken partij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële 
schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, 
gedurende of na de wedstrijdserie. 

 
11 Verzekering 

 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke 
 aansprakelijkheidsverzekering met een minimum dekking van € 1.500.000,- per  
 gebeurtenis of het equivalent daarvan. 
 
12 Beeld- en portretrecht 
12.1 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 evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de 
locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 

12.2 De uitslagen van dit evenement worden online gepubliceerd onder vermelding van 
klasse, zeilnummer, naam stuurman, bemanning en woonplaats. 

12.3 De KWS hanteert een privacy reglement (zie hiervoor www.kws-sneek.nl). Eventuele 
bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden via  

 wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl. 
 
13 Overige informatie 
13.1 Uitsluitend voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke 

Guichard: inschrijving@kws-sneek.nl. 
13.2 Voor overige informatie kunt u zich richten tot Corien Koek (wedstrijdsecretariaat): 

wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl of schriftelijk via KWS, Postbus 100, 8600 AC te Sneek. 
   
 N.B. Via bovenstaande mailadressen en postbus zullen géén inschrijvingen  
 geaccepteerd worden. Inschrijven kan uitsluitend op www.sneekweek.nl of via de 

site van www.manage2sail.com.  
 

http://www.kws-sneek.nl/
mailto:inschrijving@kws-sneek.nl
mailto:wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl
http://www.sneekweek.nl/
http://www.manage2sail.com/


13.3 Via het Twitter account @kwssneek en www.sneekweek.nl zal tijdens de Sneekweek 
wedstrijd gerelateerde informatie worden gegeven aan de deelnemers. 

13.4 Via het Twitter account @sneekweekzeilen en Facebookpagina Sneekweekzeilen zal 
algemene informatie over de Sneekweek en leuke acties van onze sponsoren te 
vinden zijn. 

http://www.sneekweek.nl/

