
 
Lokale Wedstrijdbepalingen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zomerwedstrijden 

 

In alle erkende open eenheidsklassen 

 

Georganiseerd door de  

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (KWS) 

 

Op 25 en 26 juni 2022 

 

Te houden op het Sneekermeer 



 

 

Algemene mededelingen 

 Watervaste KWS Clubbanenkaarten, waarop de banen afzonderlijk zijn uitgewerkt, zijn 
verkrijgbaar tegen betaling van € 1,00 aan het loket van het Wedstrijdkantoor. 

 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 Clubwedstrijden:  - 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   

Wanneer vlag Y  (regel 40 RvW) op de wal getoond wordt, is het dragen van een 
persoonlijk drijfmiddel voor alle klassen op het water de hele dag verplicht. Als vlag Y op 
het water getoond wordt, voor of tijdens het waarschuwingssein, geldt dit voor die 
wedstrijd. Tijdens wedstrijden in het voorjaar en najaar én bij een windkracht van meer 
dan 15 knopen is de KWS voornemens deze vlag te hijsen.   

1 Organiserende Autoriteit 
De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2 De van toepassing zijnde bepalingen 
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 tijdens de openingstijden via 

telefoonnummer 0515-415140.   
3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 09.00 uur tot minimaal een uur na de finish van 

de laatste boot en op zondag van 09.00 uur tot de start van de prijsuitreiking. Het 
Wedstrijdkantoor kan tijdelijk gesloten zijn tijdens de wedstrijden. 

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

4.2 Seinen op de Wal 
 De vlaggenmast bevindt zich op de toren van het Wedstrijdcentrum. 
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 C-klasse 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 B- en C-klasse 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 C-klasse 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 B- en C-klasse 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 De streeftijd van de wedstrijd  is ca. 60 minuten.  
4.5 Boten, die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 30 minuten na de finish van de 

eerste boot in zijn klasse, krijgen de score DNF (niet gefinisht).  
4.6 De seriescore van een boot zal het totaal zijn van zijn wedstrijdscores zonder aftrek van 

zijn slechtste resultaat. Dit wijzigt RvW A2.1. 
4.7 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). 

4.8 Klassen moeten het wedstrijdteken voeren indien aangegeven en zoals beschreven in 
bijlage D. 

5 Prijzen 
5.1  In de jeugdklassen (Optimist, Flits, Splash   Voor de overige klassen zijn 
  Blue, ILCA 4 (Laser 4.7) en RS Feva) zijn  maximaal 3 prijzen beschikbaar: 
  maximaal 5 prijzen beschikbaar:    Bij 5 t/m 7 inschrijvers: 1 prijs 
  Bij 5 t/m 6 inschrijvers: 1 prijs   Bij 8 t/m 10 inschrijvers: 2 prijzen  
  Bij 7 t/m 9 inschrijvers: 2 prijzen   Bij 11 en meer inschrijvers: 3 prijzen 
  Bij 10 t/m 12 inschrijvers: 3 prijzen    
  Bij 13 t/m 15 inschrijvers: 4 prijzen   
  Bij 16 en meer inschrijvers: 5 prijzen   
     



 

 

 Het aantal inschrijvers dat geregistreerd staat, bepaalt het aantal prijzen per klasse. 
 Er zijn prijzen voor zowel de stuurman als de bemanning, maximaal 3 per boot. Voor 
 de Valk zijn er 2 prijzen per boot. 

5.2 De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur 
(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 gevaren op de KWS-clubbanen, versie 2018.  



 

 

 
B2  Het baansein 

Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. Het baansein zal niet later dan bij 
het voorbereidingssein worden getoond. 

 
B3  De merktekens 
B3.1 Het 1ste merkteken van de baan is een ongenummerde boei in een variabele kleur 

(groen of blauw). De overige merktekens van de baan zijn oranje boeien voorzien van 
oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.  

B3.2 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een wit bord met een groene 
driehoek getoond wordt, is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Als 
voor of op het voorbereidingssein van een klasse een wit bord met een blauwe ruit 
getoond wordt, is het eerste merkteken een blauwe boei zonder nummer. 

B3.3 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur 
met een ander of geen nummer.  

B3.4 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 
B3.5 De finishlijn bestaat uit een stok onder of nabij een blauwe vlag op een comitéschip en 

een nabijgelegen merkteken van de baan.  
  



 

 

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 
nummer 

Klasse Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 

    Zaterdag   Zondag   

            

1 2.4 10:30 13:30 10.00 12.30 

2 12-Voetsjol 10:35 13:35 10.05 12.35 

3 Optimist 10:40 13:40 10.10 12.40 

  
10:45 13:45 10.15 12.45 

4 Flits A 10:50 13:50 10.20 12.50 

5 Flits B 10:55 13:55 10.25 12.55 

6 Flits C 11:00 14:00 10.30 13.00 

  
11:05 14:05 10.35 13.05 

7 Olympiajol 11:10 14:10 10.40 13.10 

8 Laser ILCA 6 / Radial 11:15 14:15 10.45 13.15 

9 Solo 11:20 14:20 10.50 13.20 

  
11:25 14:25 10.55 13.25 

10 Valk 11:30 14:30 11.00 13.30 

11 Schakel 11:35 14:35 11.05 13.35 

12 16 m2 11:40 14:40 11.10 13.40 

  
11:45 14:45 11.15 13.45 

13 G2 11:50 14:50 11.20 13.50 

14 30 m2 11:55 14:55 11:25 13:55   12.20 15.20 11.20 13.50 

15 Regenboog 12:00 15:00 11:30 14:00  

16 Pampus 12:05 15:05 11:35 14:05  

 
 

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 D: Wedstrijdtekens 

 

 Klasse Plaats van het wedstrijdteken 

Flits B Voorlijk van het grootzeil 

Flits C Voorlijk van de fok 

 

Bijlage E: Organisatie 

 

E1.1 Organisatiecomité: 
Klaas Weissenbach (vz)   Arjen Kort 
Corien Koek                  Wouter Huijsman 
Johan Schurer     Marcel van der Kooi  
Marieke Guichard    David Dijkstra      
 

E1.2 Wedstrijdcomité: 
Johan de Visser (wl)    Germen Geertsma 
Annemarie Schuurmans (schipper)  Nynke Rooks 
Rob Aukema     Mark Sijbranda 
Arjan Willemse (Vrijheidsklasse)  Perjan Smulders (Vrijheidsklasse) 
Loes de Bruin     Fokje Geertsma 
Wiebo de Visser    Marieke Guichard 
Helga Burgers     Michel Burgers 
 

E1.3 Protestcomité: 
Onno Yntema (vz)    Rob Franken 

 
E1.4 Stand-By: 
 Sigrid Schotanus (Coördinator)  Erik Krüse 

Ewout Fennema Max Krüse    Max Krüse  
Jelmer Bergstra    Jelmer Bergstra 
Rutger-Jan Volger    Rutger-Jan Volger 

 
E1.5   Kraanbediening: 
 Harmen Bouwstra    Onno Zweep 


