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31e Houtevenement KWS 
 

in de 16m²- , 30 m2-, Pampus – en Regenboogklasse 

 

Georganiseerd door de  

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (KWS) 
En het Houtcomité 

 
Op 21 en 22 mei 2022 

 
Te houden op het Sneekermeer 

 
 
 



 

 

Algemene mededelingen 

 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 het Houtevenement:  

 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. 

 

Waarschuwing aan alle zeilers  

Wanneer vlag Y  (regel 40 RvW) op het wedstrijdcentrum of op het schip gehesen word, is het 
dragen van een persoonlijk drijfmiddel voor alle klassen verplicht. Tijdens wedstrijden in het voorjaar 
en najaar, en bij een windkracht van meer dan 15 knopen is de KWS voornemens deze vlag te hijsen.  

1 Organiserende Autoriteit 

1.1 De Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met het Houtcomité. 

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 en deze aanvullende lokale wedstrijdbepalingen (LWB).  

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 via 0613596333 (telefoonnummer wedstrijdleider). 

3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur tot  +/- 17.00 uur. 

3.4 Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijdkantoor. Mededelingen en uitslagen 

zullen zo mogelijk ook op de website www.kws-sneek.nl worden vermeld. Het niet voldoen aan deze regel is 

geen grond voor verhaal. 

3.5 Informatie over het verloop van de wedstrijden wordt gecommuniceerd via het Twitter account @kwssneek. Het 

niet voldoen aan deze regel is geen grond voor verhaal. 

4 Wijzigingen/aanvullingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen 

4.1 In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

4.2 Voor alle klassen is regel 44.1 RvW gewijzigd zodat de Twee-Ronden straf is vervangen door de Eén-Ronde straf. 

4.3 In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “OW” wordt 

getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de betreffende klassen worden uitgesteld. In afwijking van de 

Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder dan 45 minuten nadat dit sein is weggenomen 

worden gegeven. 

4.4 In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag “D” wordt getoond, 

alle boten de haven niet mogen verlaten totdat deze vlag is weg genomen. Het waarschuwingssein zal niet eerder 

dan 45 minuten nadat vlag D is gestreken worden gegeven. 

4.5 Iedere wedstrijd op zaterdag, waarvoor het waarschuwingssein om 18.00 uur niet is gegeven, zal op de 

betreffende dag niet meer worden verzeild.  

4.6 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.  

4.7 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 60 minuten te beëindigen.  

4.8 Boten die er niet in slagen om de finish te bereiken binnen 20 minuten na de finish van de eerste boot in hun 

klasse krijgen de score “DNF” (niet gefinisht).. 

4.9 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de 

finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Hierbij zullen geen signalen worden gegeven. Dit wijzigt regel 33 

a en b RvW. 

4.10 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. 

4.11 In aanvulling op regel 13.1 SWB kunnen protesten en een verzoek om verhaal ook digitaal d.m.v. het jury 

management systeem worden ingediend. De protesten moeten voldoen aan de vereisten van regel 61.2 RvW.  
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4.12 Het is de verantwoordelijkheid van de zeiler om binnen 15 minuten na de protesttijdlimiet te controleren of het 

protest ontvangen en gepland is. 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 is ingediend kan het 

Protestcomité beslissen dat het protest niet voldoet aan regel 61.3 RvW (tijdslimiet van een protest). 

 

5 Prijzen 

5.1 In elke klasse zal op zaterdag 21 mei 2022 een prijs worden verloot aan de deelnemers die aanwezig zijn tijdens 

de AfterSail borrel. 

5.2 De uitreiking van de hoofdprijzen zal op de laatste dag van het evenement zo mogelijk, anderhalf uur na de laatste 

finish (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het 

Kolmeersland. 

 

6 Kraanbediening 

6.1 De KWS heeft de beschikking over een eigen kraan en trailerhelling nabij het Sneekermeer. 

Takelen zonder afspraak kan, op de dag voorafgaand aan een evenement van 18.30-20.30 uur, op de eerste dag 

van het evenement van 08.30-11.00 uur en direct na afloop van de wedstrijden tot aan de prijsuitreiking, tegen 

betaling van € 5,- te betalen bij het in takelen d.m.v. betaalautomaat: contante betaling is niet mogelijk. De 

kraanservice is op deze dagen telefonisch bereikbaar op 0628498062. Het gebruik van de trailerhelling is gratis. 

De inrit voor de kraan en trailerhelling is tegenover de afslag van de weg naar het pontje van het Starteiland. Op 

het parkeerterrein is tevens gelegenheid om boottrailers te stallen. 

7 Beeld- en Portretrecht 

7.1 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 envideo opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en tetonen, 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. 

7.2 De uitslagen van dit evenement worden online gepubliceerd onder vermelding van klasse, zeilnummer, naam 

stuurman, bemanning en woonplaats. 

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

gemaakt worden via wedstrijdzeilen-penningmeester@kws-sneek.nl. 
 

8 Kwalificaties en Finales 

8.1 Als er op 15 mei 2022, 40 of meer boten per klasse zijn ingeschreven, kan worden besloten de deelnemers, 

verdeeld over 4 subgroepen, kwalificatiewedstrijden te laten zeilen.  

8.2 Zie bijlage K van de SWB. 

8.3 In dat geval zal na de eerste dag, 16 mei 2020, de indeling van de Gold en Silver bekend worden gemaakt op het 

mededelingenbord. 
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Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 
 

A1. Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses 

Margrietkanaal. 

A2. Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven: 

 
 

 
A3.1 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. 

A3.2 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers die zijn ingeschreven om buiten de momenten dat zij 
wedstrijdzeilen, zich te bevinden in de betonde vaargeul door het Sneekermeer, anders dan in een 
haakse vaarrichting om het kanaal geheel over te steken. 

 



 

 

9 Bijlage B: Banen en merktekens 

 
9.1 B1.  De banen 
 De wedstrijden worden gevaren op inner en outerloop banen. 
 

  
 
30m2 en 16m2  

Baan A: Start – 1 BB – 2 BB – Gate 6/8 – 2 BB – Gate 6/8 – 7 BB – Finish  

Baan B: Start – 1 BB – 2 BB – Gate 6/8 – 2 BB – Gate 6/8 – 2 BB – Gate 6/8 – 7 BB – Finish   

 

Regenboog en Pampus 

Baan A: Start – 1 BB – Gate 3/5 – 1 BB – 2 BB – Gate 6/8 – 7 BB – Finish  

Baan B: Start – 1 BB – Gate 3/5 – 1 BB – Gate 3/5 – 1 BB – 2 BB – Gate 6/8 – 7 BB – Finish 

 
9.2 B2.  Het baansein 
 Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. 
 
9.3 B3.  De merktekens 
B3.1 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een ander 

of geen nummer.  
B3.2  De Finishlijn zal liggen aan de baanzijde tussen een stok onder of nabij een 

blauwe vlag op een comitéschip en een groene boei.  
 
9.4 B4.  De start 

In afwijking op Appendix S, Regel 9.2 zal de startlijn liggen tussen een staak met oranje vlag op het 
startschip en de baanzijde van een staak met oranje vlag op het contraschip. 

 



 

 

10 Bijlage C: Het programma van de wedstrijden 

 
10.1 C1. Het Startrooster 

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

 

Klasse 
nummer 

Klasse 1e start 2e start 3e start 4e start 5e start 

    Zaterdag      Zondag   

              

1 30m2 10:30 uur z.s.m. 14:30 uur 10:30 uur z.s.m. 

2 16 m2 10:40 uur z.s.m. 14:40 uur 10:40 uur z.s.m. 

3 Regenboog 10:50 uur z.s.m. 14:50 uur 10:50 uur z.s.m. 

4 Pampus 11:00 uur z.s.m. 15:00 uur  11:00 uur  z.s.m. 

 
 
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.  

 
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. 



 

 

11 Bijlage D: Officials 

 
11.1 Wedstrijdcomité: 

Erwin de Vries (Wedstrijdleider) 
Gerhard Bouma (Schipper) 
Leonie v/d Zee (Uitslagen) 
Maria Poiesz 
Marcel Huitema 
Jilou Fok-Huitema 
Merel Overmeer 
Marcel v/d Kooi 
Jan Tekstra 
Sjoerd Hofland 
  

11.2 Protestcomité: 
Zaterdag:    Zondag: 
Josje Hofland (vz)   Josje Hofland (vz) 
Johan Schurer    Johan Schurer 
Nnb      Nnb 
 

11.3 Rescue: 
Zaterdag:    Zondag: 
Edwin Douma (coördinator)  Edwin Douma (coördinator) 
Rutger Jan Volger   Rutger Jan Volger  
Ewout Fennema   Ewout Fennema 
Sigrid Schotanus   Thijs Veenstra 

 
Informatie: 
nvt 

 
Kraanbediening: 

 Onno Zweep (zaterdag) & Harmen Bouwstra (zondag) 
 
Fotografie: 

Eize Hoekstra 
 
Roerkoning: 

 nvt 

 
 

 

  



 

 

Bijlage K; Kwalificatiewedstrijden 

 
Indien in de Wedstrijdbepalingen aangeven zullen kwalificatiewedstrijden in de aangegeven klassen worden 
gezeild volgens de wedstrijdbepalingen in Aanhangsel K. 
 
a.          De groepsindeling wordt gemaakt op basis van loting door de klasse organisatie. 
  
b.  Bij de kwalificatiewedstrijden start Groep II –het in de  in de Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal 

boten - 10 minuten na een geldige start van Groep I. Bij de finale wedstrijden start de Silverfleet – het 
in de wedstrijdbepalingen aangegeven aantal boten- 10 minuten na een geldige start van de 
Goldfleet. 

 
c. De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens onderstaand schema: 

 
Kwalificatie 
Wedstrijd 

Groep I  Groep II 

1 Subgroepen a en b Subgroepen c en d 

2 Subgroepen b en d Subgroepen a en c 

3 Subgroepen a en d Subgroepen b en c 

 
d. 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. 
 
e. 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. 

 
f. 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.  

 
g  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. 

 
h.  De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in RvW A10 zijn hetzelfde als de grootst 

mogelijke vloot +1. Dit wijzigt RvW A4. 
 
i. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de seriescore. 

 

 


