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Lokale Wedstrijdbepalingen 
 
Waarschuwing aan alle zeilers   
Voor Valk G-zeilen en Optimist Groen geldt dat tijdens de wedstrijden en overtocht 
naar het wedstrijdgebied het dragen van een persoonlijk drijfmiddel verplicht is. 

 
Wanneer vlag Y  (regel 40 RvW) op de wal getoond wordt, is het dragen van een 
persoonlijk drijfmiddel ook voor de Windsurfer LT klasse verplicht.  

 
1  Organiserende Autoriteit 
 De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 
 
2  De van toepassing zijnde bepalingen 
2.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW). 
2.2  Voor de klassen Optimist Groen, Valk G-zeilen en Hansa geldt dat Appendix S (Standaard 

Wedstrijdbepalingen), de bepalingen van het Watersportverbond en deze lokale 
wedstrijdbepalingen (LWB) van toepassing zullen zijn. 

2.3  Voor de klasse Windsurfer LT geldt dat Appendix B (Standaard Wedstrijdbepalingen), de 
bepalingen van het Watersportverbond en deze lokale wedstrijdbepalingen (LWB) van 
toepassing zullen zijn. 

 
2,4 Voor Valk G-zeilen geldt: Indien door de wedstrijdleiding voor aanvang van de 

wedstrijden, gedurende een periode van 5 minuten, een windsterkte wordt gemeten 
van meer dan 15 knopen (7.7 m/s) moet er verplicht 1 reef worden gezet. Indien 
gedurende een periode van 5 minuten, een windsterkte wordt gemeten van meer 
dan 23 knopen (11.8 m/s) wordt er niet gestart. Dit zal bekend worden gemaakt 
tijdens het palaver.  

 
3  De locatie van het Wedstrijdkantoor 
3.1  Het Wedstrijdkantoor voor de Noordbaan is gevestigd in de Roerkoning van de KWS op 

het Starteiland in het Sneekermeer. 
3.2  Het algemeen aanspreekpunt van de KWS voor de Noordbaan is telefonisch bereikbaar 

tijdens de openingstijden via telefoonnummer 06-2701 6651. 
3.3  bij aankomst dienen de Optimist Groen en Windsurfer LT zeilers zich aan te melden 

(voor het ophalen van de bescheiden) bij de starttoren op het starteiland. Dit is mogelijk 
op maandag tot 18.00uur en dinsdag vanaf 9.00 uur. 

3.4 De openingstijden van de Roerkoning zijn vanaf 9.00 uur tot minimaal een uur na de 
finish van de laatste boot. 

3.5  Mededelingen en uitslagen zullen worden gepubliceerd op het officiële 
mededelingenbord dat zich bevindt aan de zijkant van Roerkoning en zo mogelijk ook 
op de website www.sneekweek.nl.  
Het wel of niet verstrekken van informatie via Internet, telefoon, Twitter en of 
Facebook kan niet worden gezien als een onjuiste handeling of verzuim en is geen 
grond voor verhaal.  

 
4  Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen 
4.1  Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door 

de Eén-Ronde Straf. 



4.2 Seinen op de Wal  
 De vlaggenmast bevindt zich voor de Roerkoning. 
 Let op: voor de klassen die varen op de reguliere Sneekweekbanen worden de 

seinen gehesen in de vlaggenmast die op de toren van de starttoren staat. 
4.2 (a)  Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut’ vervangen door ‘niet 

minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW.  
4.2 (b)  Wanneer vlag OW boven C getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte 

wedstrijden in de klasse Optimist Groen uitgesteld en wordt ‘1 minuut’ vervangen door 
‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW.  

4.2 (c)  Wanneer vlag OW boven B getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte  
wedstrijden in de klassen Optimist Groen en Valk G-zeilen uitgesteld en wordt  
‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW.  

4.2 (d)  Wanneer vlag N boven C getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte 
wedstrijden van deze dag in de klasse Optimist Groen niet meer verzeild. 

4.2 (e)  Wanneer vlag N boven B getoond wordt op de wal, worden alle nog niet gestarte 
wedstrijden van deze dag in de klassen Optimist Groen en Valk G-zeilen niet meer 
verzeild.  

4.2 (f)  Wanneer vlag D getoond wordt op de wal, geldt dat alle boten de haven niet mogen 
verlaten totdat deze is weggenomen. Het startsein zal niet eerder worden gegeven dan 
45 minuten nadat vlag D is weggenomen.  

4.3  Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van 
de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW. 

4.4 Iedere wedstrijd waarvoor het waarschuwingssein om 20.00 uur niet gegeven is, zal op 
de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 van 
Appendix S.  

4.5  Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 10 minuten na de finish van de 
eerste boot in zijn klasse krijgen de score DNF (niet gefinisht).  

4.6 Wanneer 5 wedstrijden of meer voltooid zijn, zal de seriescore van een boot het totaal 
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. Dit wijzigt RvW A2.1. 

4.7  Boten die een OCS, UFD of BFD door het Wedstrijdcomité toegewezen krijgen, zullen 
 z.s.m. na de start bij het Wedstrijdkantoor worden vermeld. Verzoeken om verhaal 
 over OCS, UFD of BFD moeten binnen de protesttijd van die dag van de betreffende 
 klasse ingediend worden, indien de publicatie geschiedt voor de finish van de laatste 
 boot van die klasse, of binnen twee uur na publicatie van OCS, UFD of BFD indien 
 publicatie na de finish van de laatste boot van die klasse geschiedt. 

4.8 Indien een boot het niet eens is met zijn finishplaats, indien zij vervangend materiaal 
wil gebruiken of indien er een bemanningswissel plaatsvindt, moet er een verzoek bij 
het Wedstrijdcomité worden ingediend. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de 
Roerkoning. De tijd om daarover een verzoek om verhaal bij het Protestcomité in te 
dienen is één uur na publicatie of bekendmaking van het antwoord op dat verzoek. 

4.9 Indienen Protesten 
Protestformulieren zijn verkrijgbaar in de Roerkoning. De protesten moeten voldoen 
aan de vereisten van regel 61.2 RvW. Protest afhandeling zal plaatsvinden in de 
starttoren. 

  
5  N.v.t. 
 
  



6  Prijzen 
6.1 In iedere klasse worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt: 
 In de Optimist Groen zijn maximaal 7  Voor de overige klassen zijn 
 prijzen per dag beschibaar:            maximaal 5 prijzen per dag 
 Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs   beschikbaar: 
 Bij 9 t/m 10 inschrijvers: 2 prijzen   Bij 7 t/m 8 inschrijvers: 1 prijs 
 Bij 11 t/m 12 inschrijvers: 3 prijzen   Bij 9 t/m 11 inschrijvers: 2 prijzen 
 Bij 13 t/m 15 inschrijvers: 4 prijzen   Bij 12 t/m 15 inschrijvers: 3 prijzen 
 Bij 16 t/m 19 inschrijvers: 5 prijzen   Bij 16 t/m 20 inschrijvers: 4 prijzen 
 Bij 20 t/m 24 inschrijvers: 6 prijzen   Bij 21 en meer inschrijvers: 5 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.  
 
Voor Valk G-zeilen geldt een aparte regeling. 

 
6.2  Voor Optimist Groen en Valk G-zeilen geldt dat dagelijks zo spoedig mogelijk na de 

laatste wedstrijd op de betreffende dag een dagprijsuitreiking wordt gehouden.  
Voor de Windsurfer LT klasse geldt dat aan de als eerste geëindigde zeiler van iedere 
dag een dagprijs en speciale sponsorprijs worden uitgereikt, tenzij er een protest is 
tegen de nummer 1 van de betreffende klasse. Deze prijzen worden uitgereikt voor het 
trainingscentrum de Roerkoning. Deze prijsuitreiking begint om 17.00 uur. Een 
eventueel afwijkende aanvang van deze prijsuitreiking zal op onze website worden 
aangegeven.  

6.3  Niet afgehaalde dagprijzen van dagwinnaars tijdens de prijsuitreiking kunnen de 
volgende dag aan het loket van de Starttoren worden afgehaald.  

6.4  De overige dagprijzen voor iedere klasse kunnen dagelijks na het verstrijken van het 
einde van de protesttijd van de betreffende klasse aan het loket van de Starttoren 
worden afgehaald, indien er geen protesten zijn in die klasse. 

6.5 Na afloop van de Sneekweek kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijzen. 
6.6  In alle klassen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofdprijs verzeild.  

De hoofdprijswinnaars dienen zich op donderdag direct na hun wedstrijd te melden 
aan het loket van het Wedstrijdkantoor van de KWS. 
 
 

  



Bijlage A: Het wedstrijdgebied 
 
A1  Het wedstrijdgebied is gelegen in het gedeelte van het Sneekermeer ten noorden van 

het Prinses Margrietkanaal en ten westen van het zgn. snelvaargebied.  
 
A2  Het wedstrijdgebied is hieronder schematisch weergegeven: 
 

  
 
A3  Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te 

bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een 
gebied kenbaar gemaakt door de lijn gevormd door de betonning geldt als een hindernis 
in de zin van de Definities RvW. 

 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers om buiten de momenten dat zij 
wedstrijdzeilen zich zeilend te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer, 
anders dan in een haakse vaarrichting om het kanaal geheel over te steken.  

 
De klassen Optimist Groen en Valk G-zeilen mogen niet zonder begeleiding het kanaal 
oversteken. 

 
  



Bijlage B: Banen en merktekens 
 
B1  De banen 

De wedstrijden worden gevaren op een driehoeksbaan, met een lus.  
(De lange baan voor de Windsurfer LT klasse op woensdag is de normale 
Sneekweekbaan. Zie hiervoor de bepalingen in het programmaboekje. Let hierbij vooral 
ook op de aanduiding van de lange, middellange en korte baan) 

 
B2  De merktekens 
B2.1 De merktekens van de baan zijn rode boeien. (Eventuele nummers op deze boeien 

hebben geen betekenis)  
B2.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur. 
B2.3  De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 
B2.4  De finishlijn bestaat uit een blauwe vlag op het startschip en een blauwe boei aan 

stuurboordzijde van het startschip. 
   
Bijlage C: Het programma van de wedstrijden 
 
C1  Het Startrooster 

De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd. In afwijking van regel 5.1 van Appendix S 
worden hier in plaats van de tijden van het waarschuwingssein de geplande tijden van 
de start aangegeven: 

Klasse 1e starttijd 2e starttijd 3e starttijd 4e starttijd 
Valk G-zeilen (wo/do) 10.15 uur z.s.m. -  
Optimist Groen 
(di/wo/do) 

10.20 uur z.s.m. z.s.m.  

     
Windsurfer LT (di/do) 13.30 uur z.s.m. z.s.m. z.s.m. 
Windsurfer LT (wo) 9.50 uur (lange 

baan) 
13.30 uur z.s.m. z.s.m. 

 
Opmerking: Op woensdag start klasse Windsurfer LT met klassennummer 99 om 09.50 uur op 
de reguliere Sneekweekbaan. 
 
C1.1  Waarschuwingssein 

In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en 
vlag W. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassenteken. Wanneer het 
waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein van een voorgaande 
klasse is het neerhalen van vlag W het visuele sein voor beide klassen. 

 
C1.2  Algemene Terugroep 

De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde 
start. De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, 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. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW. 
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