
 
Lokale Wedstrijdbepalingen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pinksterwedstrijden 

 

In de erkende open eenheidsklassen 

Flits, Schakel en Vaurien 

 

Georganiseerd door de  

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (KWS) 

 

Op 4, 5 en 6 juni 2022 

 

Te houden op het Sneekermeer



 

 

Algemene mededelingen 

• Wedstrijdtekens zijn verkrijgbaar tegen betaling van € 2,00.   

• De Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW) is verkrijgbaar tegen betaling van  
€ 20,00.  

• Plakcijfers, ten behoeve van het voeren van de juiste zeilnummers, zijn verkrijgbaar 
tegen betaling van € 5,00 per cijfer.  

• 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. 

Lokale Wedstrijdbepalingen 

Waarschuwing aan alle zeilers   

Het dragen van een persoonlijk drijfmiddel is voor alle klassen op het water de hele dag 
verplicht. Vlag Y (regel 40 RvW) zal niet op het water worden getoond.  

1 Organiserende Autoriteit 
De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2 De van toepassing zijnde bepalingen 
2.1 De wedstrijdbepalingen zullen bestaan uit de bepalingen in de Regels voor 
 Wedstrijdzeilen 2021 - 2024  (RvW), Appendix S, de Bepalingen Watersportverbond, de 
 aankondiging van dit evenement en deze aanvullende lokale wedstrijdbepalingen (LWB). 
2.2 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet in het bezit zijn van de  
 vereiste licentie(s). 

3 De locatie van het Wedstrijdkantoor 
3.1 Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Wedstrijdcentrum van de KWS op het 

Starteiland in het Sneekermeer. 
3.2 Het Wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden via de 

wedstrijdleider op telefoonnummer 0651123734.   
3.3 Het Wedstrijdkantoor is op de eerste wedstrijd dag open van 8:30 tot 10:00. Op zondag 

van 9:00 tot 9:30, en maandag van 9:30 tot 10:00.  
3.4 Er zal op zaterdag 4 juni om 09:30 een palaver plaats vinden in het Foarunder  
3.5 Mededelingen en uitslagen zullen worden gepubliceerd op het officiële 
 mededelingenbord dat zich  bevindt aan de zijkant van het Wedstrijdcentrum en zo 
 mogelijk ook op de website www.kws-sneek.nl. 

 Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt zo mogelijk gecommuniceerd via 
het Twitter account @kwssneek.  
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.  

  

http://www.kws-sneek.nl/
http://www.kws-sneek.nl/


 

 

4 Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen 

4.1 Iedere wijziging van deze wedstrijdbepalingen zal worden gepubliceerd vóór 9.00u op 
de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de 
wedstrijden zal worden gepubliceerd vóór 20.00u op de dag voorafgaand aan de dag 
waarop deze van kracht wordt. 

4.2 Seinen op de Wal, de vlaggenmast bevindt zich op de toren van het Wedstrijdcentrum. 
4.2  Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1 minuut’ vervangen door ‘niet 

minder dan 45 minuten’ in wedstrijdseinen OW.  
4.3 De streeftijd van de wedstrijd is voor de Flitsklasse ca. 45 minuten. Voor de Schakel en 

Vaurien is de streeftijd ca. 60 minuten. 
4.4 Boten, die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 20 minuten na de finish van de 

eerste boot in zijn klasse, krijgen de score DNF (niet gefinisht).  
4.5 De seriescore van een boot zal zijn: 

Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 
totaal zijn van zijn wedstrijdscores.   
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. 

4.6 Indienen Protesten 

In aanvulling op regel 13.1 van Appendix S heeft het digitaal indienen van protesten en 
een verzoek om verhaal d.m.v. het jury managementsysteem de voorkeur. De protesten 
moeten voldoen aan de vereisten van regel 61.2 RvW. 
Het is de verantwoordelijkheid van de zeiler om binnen 15 minuten na de 
protesttijdslimiet te controleren of het protest ontvangen en gepland is. Dit is een 
wijziging van regel 13.3 van Appendix S. De zeiler moet het protestcomité direct 
informeren als dit niet het geval is. Hierbij moet het verzonden bericht met datum en 
tijd van verzending getoond worden. Als het protest niet ontvangen is en de indiener 
niet tijdig kan laten zien dat het binnen de tijdslimiet ingediend is, kan het protestcomité 
beslissen dat het protest niet voldoet aan regel 61.3 RvW (tijdslimiet protest). 

4.7 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden 
 zijn bindend zoals voorzien in RvW 70.5(a) . Het Watersportverbond heeft hiervoor,  
 conform de bepaling bij RvW 70.5 toestemming gegeven. 
4.8 Indien op de sluitingsdatum 40 of meer boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie 
 worden verdeeld in kwalificatie en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de 
 wedstrijdbepalingen is dan van toepassing. 

5 Vervanging van bemanning 
5.1  Tijdens het evenement mogen geen andere personen dan bij de inschrijving van de boot 
  is aangegeven in de boot wedstrijdzeilen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
  van het wedstrijdcomité. Deze toestemming wordt alleen gegeven als er sprake is van  
  bijzondere omstandigheden waardoor niet met de ingeschreven persoon wedstrijd  
  gezeild kan worden. De Verantwoordelijk persoon mag niet vervangen worden. Voor de 
  Flitsklasse geldt, dat wanneer een ander persoon dan bij de inschrijving is aangegeven in 
  een wedstrijd als bemanning deelneemt, 10 niet aftrekbare punten bij de totaalscore  
  van de boot worden opgeteld. 
 
 
  



 

 

6 Prijzen 
6.1  De prijzen zullen ter beschikking worden gesteld door de klassen organisaties. 
6.2 De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag van het evenement circa 1 uur na de 

finish van de laatste klasse (weersomstandigheden en protestbehandeling 
voorbehouden) en zal plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het 
Starteiland. 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 

 

A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuidoosten van het 
Prinses Margrietkanaal. 

A2 Het wedstrijdgebied is hierna 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 voor 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.  



 

 

Bijlage B: Banen en merktekens 

 

B1  De banen 
 De wedstrijden worden verzeild op de Inner loop / Outer loop banen.  Waarbij de Flits 

op de innerloop vaart. De Schakel en Vaurien varen op de outerloop.  
 B2 Het baansein 

 Voor de Schakel en Vaurien wordt het baansein aangegeven met een geel bord met een 
 zwarte letter. Het baansein zal niet later dan bij het voorbereidingssein worden 
 getoond. 

 

 
Schakel en Vaurien (outerloop):  
Baan A: start - 1 BB - 2 BB - 4 BB - 2 BB - 4 BB - 2 BB - 4 BB - 6 BB - Finish  
Baan B: start - 1 BB - 2 BB - 4 BB - 2 BB - 4 BB - 6 BB - Finish  
 
Flits A/B en Flits C (innerloop):  
Baan A: start - 1 BB - 3 BB – 1 BB - 2 BB - 4 BB - 6 BB - Finish  
 



 

 

 
 
B3  De merktekens 
B3.1 De merktekens van de baan zijn cilindervormige ongenummerde rode en gele boeien  
B3.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur 

met een ander of geen nummer.  
B3.3 De finishlijn bestaat uit een stok onder of nabij een blauwe vlag op het comitéschip en 

een nabijgelegen blauw merkteken.   



 

 

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  Zaterdag 4 juni Zondag 5 juni Maandag 6 juni 

nr  - Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 

 

Race 6 Race 7 

1 Schakel 11:00 uur z.s.m. z.s.m. 09:30 uur z.s.m. 

 

11:00 uur z.s.m. 

2 Vaurien 11:05 uur z.s.m. z.s.m. 09:35 uur z.s.m. 

 

11:05 uur z.s.m. 

3 Flits I 

(subgroep 

I / Gold) 

11:10 uur z.s.m. z.s.m. 09:40 uur z.s.m. 

 

11:10 uur z.s.m. 

4 Flits II 

(subgroep 

II / Silver) 

11:15 uur z.s.m. z.s.m. 09:45 uur z.s.m. 

 

11:15 uur z.s.m. 

 
 Na race 2 volgt er, indien het rooster het toelaat, een korte pauze. Dit word kenbaar 

gemaakt door OW met cijferwimpel op het startschip te tonen 
 
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 klassennummer zoals 
vermeld in het startrooster. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bijlage K: Kwalificatiewedstrijden 

 
Indien er op de sluitingsdatum meer dan 40 inschrijvers zijn, zullen er kwalificatie- en 
kampioenswedstrijden worden gevaren. De eerste drie wedstrijden van het evenement zijn 
kwalificatiewedstrijden. Deelnemers in deze klasse worden in de deelnemerslijst verdeeld over 
4 subgroepen. Bij inschrijving krijgen de deelnemers van iedere groep een lint met de 
groepskleur die in de top van de mast moet worden bevestigd. 
 

Subgroep A = Geel 
Subgroep B = Blauw 
Subgroep C = Rood 
Subgroep D = Groen 

 
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: 
  

race Groep I Groep II 

1 Subgroep A en B Subgroep C en D 

2 Subgroep B en D Subgroep A en C 

3 Subgroep A en D Subgroep B en C 

 

c) Na de kwalificatiewedstrijden vindt een splitsing plaats in een Gold- en een Silverfleet 
 voor de finale wedstrijden. Indien 3 kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal het slechtste 
 resultaat (tijdelijk) wordt afgetrokken. Indien minder dan 3 geldige 
 kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal de splitsing worden gemaakt op basis van de 
 rangschikking zonder aftrek van het slechtste resultaat. 
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 kwalificatiewedstrijden zeilen alle finale 
 wedstrijden in de Goldfleet, de overige deelnemers zeilen de finale wedstrijden in de 
 Silverfleet. 
e) Mits er drie kwalificatiewedstrijden zijn gevaren op de in de Wedstrijdbepalingen 
 aangegeven datum, wordt de splitsing in de Goldfleet en in de Silverfleet bekend 
 gemaakt vóór 9:00 uur op de volgende dag. Zijn er op de aangegeven datum slechts 
 twee of minder kwalificatiewedstrijden gevaren dan zijn de wedstrijden op de volgende 
 dag eveneens kwalificatiewedstrijden tot er 3 zijn voltooid. 
f)  Indien na de voorlaatste wedstrijddag slechts twee kwalificatiewedstrijden zijn voltooid 
 dan vindt na de voorlaatste dag de splitsing in de Gold- en Silverfleet plaats op basis van 
 de 2 kwalificatiewedstrijden. Indien na de voorlaatste dag minder dan twee 
 kwalificatiewedstrijden zijn gevaren, worden de kwalificatiewedstrijden voortgezet 
 totdat er twee geldige wedstrijden zijn voltooid. 
g) De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in RvW A11 zijn hetzelfde als de 
 grootst mogelijke vloot +1. Dit wijzigt RvW A4.2. 
h)  De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de seriescore. 

  



 

 

Bijlage E: Organisatie 

 

E1.1 Wedstrijdcomité:  
 Wouter Boekel (wedstrijdleider)  
 Gerhard Bouma (schipper)  
 Arjen Kort 

Afke de Goede 
Floor de Vries 
Gerrit Hofstra 
Jacqueline Poiesz (uitslagverwerking)  

 Loes de Bruin 
Marcel van der Kooi 
Maria Poeisz 

 Tom Otte 
 

 
E1.2 Protestcomité: 

Menno Huisman  
Femke Spek  
 

E1.3 Rescue: 
 
 


