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Aankondiging 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voor het  

Nederlands Kampioenschap 
In de Regenboogklasse 

 
 

Georganiseerd door de  
Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) 

  
Onder auspiciën van het Watersportverbond 

 
 

Van 8 tot  en met 11 september 2022  
Te houden op het Sneekermeer 
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Algemene mededelingen: 

Om het Starteiland te kunnen bereiken moet men gebruik maken van een pont.  
Ponttijden tijdens wedstrijden:  - van 08.00 uur tot 22.00 uur (van 22.00 uur tot 24.00 uur om het half uur) 
Informatie over botenkraan/trailerhelling, WiFi, haven Starteiland, camperplaatsen en kamperen is te vinden 
op de website van de KWS: www.kws-sneek.nl 
 
De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren 
voor het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a). 
De aanduiding [DP] in een regel betekent dat de Protestcommissie bij een vastgestelde overtreding 
van deze regel een andere dan DSQ of geen straf mag toekennen. Dit wijzigt RvW 64.2 
 
1 REGELS 
 
1.1* Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
  
1.2* Het ‘Reglement voor (Open) Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van 

toepassing. 
 Zie: reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf (watersportverbond.nl) 

   
1.3 Onderstaande regels zijn als volgt gewijzigd. Dit wijzigt het RvW. 

a) RvW 27.1: Het baansein zal niet later dan bij het voorbereidingssein worden getoond. 
b) RvW 27.2: Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken 

van de startlijn verplaatsen. 
c) RvW 29.2: De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig 

verklaarde start. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, neergehaald. 
d) RvW 32: er zal niet worden afgekort. 
e) RvW A5.1 en A5.2: Een boot die later start dan vier (4) minuten na zijn startsein zal de score 

DNS krijgen.  
f) RvW 35, A5.1, A5.2 en A10: Een boot met een TLE-score zal punten krijgen voor de 

finishplaats één (1) meer dan de punten gescoord door de laatste boot die finishte binnen de 
Finish tijdlimiet. - Boten die niet finishen binnen de Finish tijdlimiet, en zich later niet 
terugtrekken, bestraft worden of verhaal krijgen, krijgen een score tijdslimiet verstreken (TLE) 
zonder verhoor. Een boot met een TLE-score zal punten krijgen voor de finishplaats één (1) 
meer dan de punten gescoord door de laatste boot die finishte binnen de Finish tijdlimiet. 

g) RvW 62.1(a): Het niet halen van de streeftijd is geen reden voor verhaal. 

h) RvW 62.2:  

1) Op de laatste geplande wedstrijddag en na de laatste kwalificatiewedstrijd moet 
een verzoek om verhaal, gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden 
ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is medegedeeld. 

2) Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen 
de protesttijdlimiet, of binnen 60 minuten na de publicatie als dit later is, worden 
ingeleverd. De Protesttijdlimiet bij afwijzing van het verzoek is 60 minuten nadat de 
boot is geïnformeerd over de afwijzing. 

 
 
1.4 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
 
1.5  N.v.t. 
 
1.6* Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste 

licentie. 
 
1.7 N.v.t 
 

http://www.kws-sneek.nl/
https://www.watersportverbond.nl/media/rmxdy253/reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf
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1.8 N.v.t. 
 
1.9 N.v.t. 
 
2 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
2.1 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk op 25 augustus 2022 via op www.kws-

sneek.nl en www.regenboogclub.nl 
 
3 COMMUNICATIE 
 
3.1 Het officiële mededelingen bord is bevestigd aan de starttoren op het starteiland 

(Kolmeersland) in het Sneekermeer.   
   
3.2 N.v.t. 

 
3.3 N.v.t. 
 
3.4 [DP] Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data 

uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten. 
 

4* DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

 
4.1 Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse: Regenboogklasse 
  
4.2 N.v.t. 
 
4.3 N.v.t. 
 
4.4 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie en betaling vóór 1 

september 2022 23:59 uur op  www.regenboogclub.nl 
  
4.5 Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben. 
 
4.6 Inchrijvingen die na de sluitingsdatum binnen komen worden niet meer geaccepteerd. 
 
4.7 N.v.t. 
 
5 INSCHRIJFGELD 
 
5.1 Inschrijfgelden zijn als volgt: € 150,- per deelnemende boot. 
 
 
6 N.V.T. 

 
7 N.V.T. 

 
8 KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES  
 
8.1 Indien er op 1 september 2022 41 boten of meer hebben ingeschreven, zal het evenement 

bestaan uit kwalificatie- en finale wedstrijden. 
  
8.2 In het geval dat sprake is van kwalificatiewedstrijden geldt: Addendum K van de Template 

standaardtekst Wedstrijdbepalingen van het Watersportverbond is van toepassing (Zie: 
https://www.watersportverbond.nl/media/agdfqpu2/ned-zeilen-wedstrijdbepalingen-onk-s-
2022.docx 

http://www.kws-sneek.nl/
http://www.kws-sneek.nl/
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9 PROGRAMMA 
 
9.1 Registratie en opening  
 

Datum  van tot 

7 september     18.00 20.00 uur  

8 september   9.00 11.00 uur 

 
 Op 8 september zal om 10.00u de opening van het evenement, gevolgd door een palaver, 

plaatsvinden in of nabij het Foarûnder. 
 
9.2 Controle op uitrusting en evenement meting: 

Woensdag 7 september van 13.00 uur tot 20.00 uur. 
Eventuele hermeting zal plaatsvinden op 8 september tussen 8.00 en 9.00 uur. 

  
9.3* Data van de wedstrijden: 

 Datum     Race #  Waarschuwingssein klasse 1 

8 September Race 1 11.55 uur 

 Race 2 z.s.m. 

 Race 3 z.s.m. 

9 September Race 4 9.55 uur 

 Race 5 z.s.m. 

 Race 6 Mededeling op het water i.v.m. lunch 

10 September Race 7 9.55 uur 

 Race 8 z.s.m. 

 Race 9 Mededeling op het water i.v.m. lunch 

 Race 10 z.s.m. 

11 September  Race 11 9.55 uur 

 Race 12 z.s.m. 

  
9.4  Er zijn in totaal 12 wedstrijden gepland. Het wedstrijdcomité mag ervoor kiezen om 1 wedstrijd 

op het schema voor te lopen. 
 
9.5* De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is zoals 

opgenomen onder 9.3 
 
9.6* Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:00 

uur. 
 
10 CONTROLE OP UITRUSTING 
 
10.1 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen bij de meting. 
 
10.2 [DP] Boten zullen beschikbaar zijn voor controle op uitrusting vanaf woensdag 8 september 

13.00 uur Deelnemers dienen hun boot voor controle op uitrusting en meting tussen 13.00 en 
20:00 uur beschikbaar te stellen in de haven nabij het Foarûnder. Deelnemers dienen zich te 
melden in het Foarunder voor een meetlijst. Eventuele hermeting zal plaatsvinden op 
donderdag 8 september tussen 8.00 en 9.00 uur op aanwijzing van de uitrustingscontroleur. 

 
10.3 Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden.   
 
10.4 Schepen zullen worden gecontroleerd, met mogelijk bijzondere aandacht voor volgende 

punten uit geldende Klassenvoorschrift:  
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- C.3 PERSOONLIJKE UITRUSTING (drijfmiddelen en hangvesten quick release)  
- C.5 DRAAGBARE UITRUSTING (veiligheid & inventaris) 

 
 
10.5 [DP] Boten zullen ook voldoen aan RvW 78.1 wanneer aangeboden voor controle. 
 
11 N.V.T. 
 
12 LOCATIE 
 
12.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Starteiland Sneekermeer, 

Kolmeersland 1, 8626GH Offingawier. Telefonisch te bereiken via: 06-51224540 en per mail 
marcel@value360.nl 
      

12.2 Aanhangsel A toont de plattegrond van de plaats van de haven. 
 
12.3 Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied. 
 
13 BANEN 
    
13.1 De volgende banen kunnen gezeild worden: 

A: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – Finish 
B: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader (bb) – Gate – Finish  
C: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader 
(bb) – Gate – Finish 
De te zeilen baan wordt middels een Geel bord met een zwarte letter getoond. De banen zijn 
schematisch weergegeven in Aanhangsel C. 

  
14 N.V.T. 
 
15 SCOREN 
 
15.1 N.v.t. 
 
15.2* Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 
 
15.3 a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 

totaal zijn van zijn wedstrijdscores.   
(b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score 
(c) Wanneer 12 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores. 
 

15.4 N.v.t. 
 
15.5 RvW 90.3(e) is van toepassing. 
 
16 N.V.T. 
 
17 N.V.T. 
 
18 LIGPLAATSEN 
 
18.1 [DP] Boten en trailers moeten op de hun toegewezen plaats liggen of staan. 
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19 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 
19.1 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. 

   
20 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
 
20.1 Onderwater ademhalingsapparatuur en/of 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. 

 
20.2 N.v.t. 
 
21 DATA PROTECTIE 
 
21.1 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. 

 
22 RISICOVERKLARING  
 
22.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan 

een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. 
 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. 

 
22.2 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. 
 

23 VERZEKERING 
 
23.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimumbedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
 

24* PRIJZEN 
 
24.1 De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen. 

Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter 
beschikking, alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten 
of teams (voor wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen 
additionele medailles beschikbaar worden gesteld). 
 
Andere prijzen zullen als volgt worden gegeven: de vierde en vijfde geplaatste boot ontvangen 
ook een prijs. De 18e geplaatste boot zal de Wil Schonk bokaal ontvangen. 
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25 OVERIGE INFORMATIE 
 
25.1 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de KWS Sneek via mail: 

wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl of met de klassenorganisatie. 
 
Aanhangsel A: de plaats van de Haven 
Aanhangsel B: de plaats van het wedstrijdgebied 
Aanhangsel C: de banen 
 
AANHANGSEL A: de plaats van de haven 
 

 
  

mailto:wedstrijdzeilen@kws-sneek.nl
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AANHANGSEL B: De plaats van het wedstrijdgebied 
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AANHANGSEL C: De banen 

 
Schematische weergave van de baan 
 

 
BAAN: 

De te zeilen baan wordt bovenop het startschip getoond middels een geel bord met een zwarte letter en kent de 

volgende mogelijkheden: 

 

A: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – Finish 

B: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader (bb) – Gate – Finish  

C: Start – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader (bb) – Gate – A (bb) – spreader (bb) – Gate – Finish 

gate 

Finish 

Start 

A 


