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19 en 20 oktober 2019 
 

op het Sneekermeer en Goingarijpsterpoelen 
 

 
 



 

 

 
De Sluitingswedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 19 en 
20 oktober 2019 op het Sneekermeer. 

Waarschuwing aan alle zeilers  

Wanneer vlag Y  (regel 40 RvW) op het wedstrijdcentrum of op het schip gehesen wordt, is het 
dragen van een persoonlijk drijfmiddel voor alle klassen verplicht.  

1 Organiserende Autoriteit 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2  De van toepassing zijnde bepalingen 
Samen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepalingen van het 
Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW), vormen deze 
Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB), inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het evenement 
conform regel 90.2 RvW. 

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 06 

29045529 of 06-13596333 
3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zondag van 08.30 uur tot de 

start van de prijsuitreiking. Het Wedstrijdcentrum is gesloten tijdens de wedstrijden. 
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. 

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

Rondenstraf. 
4.2         Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt ‘1’ minuut vervangen door ‘niet minder dan 45 

minuten’ in wedstrijdsein OW. Dit wijzigt SWB 4.1.2 
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 en een aanvulling op regel 11 SWB. 
4.4 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 90 minuten te beëindigen op zaterdag en op zondag 

na ca. 70 minuten. Dit is een aanvulling op regel 15 SWB. 
4.5 Het is ondersteunende personen niet toegestaan om zich tijdens het wedstrijdzeilen van een klasse te           

bevinden op een plaats waar een boot in de wedstrijd zou kunnen zeilen, anders dan om hulp te   
verlenen aan een boot die in gevaar verkeert. 
 

5 Prijzen 

De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement uiterlijk 1 uur na de laatste  
 finish (protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdkantoor van de KWS op het 
Kolmeersland. De KWS stelt prijzen ter beschikking. 

 
 
6 Reserve 

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. 



 

 

Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 
 

 
 

A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses 
Margrietkanaal, de Zoutepoel en de Goingarijpster Poelen  

 
A2 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 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers die zij hebben 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. 

 



 

 

Bijlage B: Banen en merktekens 
 
B1.  De banen 

 
B2.  Het baansein 
  Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. 
 



 

 

Bijlage C: Het programma van de wedstrijden 
 
C.1 De wedstrijden worden op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober volgens onderstaand schema 

gevaren. 
 

Kl. vlag klasse Zaterdag  19 okt. 
Waarschuwingssein 

1e start 

Zaterdag  19 okt. 
Waarschuwingssein 

2e start 

Zondag  20 okt. 
Waarschuwingssein 

3e start 

Zondag  20 okt. 
Waarschuwingssein 

4e start 
 

Golf 
Grote A 

 
10.25 uur 14.10 uur 10.25 uur z.s.m. 

Victor Kleine A 10.35 uur 14.20 uur 10.35 uur z.s.m. 
 
 
 
C.2 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag en zondag 10:25 uur. 
 
C.3 Voor de alle klassen geldt op zaterdag dat voor iedere wedstrijd , waarvoor het waarschuwingssein om 

16.00	uur	niet is gegeven deze op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Op zondag is deze limiet 
14:00 uur.	

	
C.4	 KLASSENVLAGGEN	(let	op:	er	gelden	klassenvlaggen	en	geen	klassennummers)	

 

 



 

 

Bijlage D: Officials 
 

Wedstrijdcomité: 
Arjen Kort   (wedstrijdleider)   
Mark Sybranda   (schipper) 
Erwin de Vries 
Joost Hanselaar 
Theo de Groot 
Douwe Visser 
Afke de Goede 
Femke Spek 
Wouter Huisman 
Marleen Schippers 
  
Protestcomité: 
Marcel Bult (voorzitter) 

 
Rescue: 
 
Zaterdag  Zondag 

David Dijkstra  coördinator  Andre Eefting  coördinator 
Henk Huijsman  Esmé Engelgeer 

Egbert Koning  Johan Dunnewind 

Keimpe Sikkema  Nienke Dijkstra 

Thijs Veenstra  Johan Dunnewind 

Egbert Koning  Esmé Engelgeer 

Esmé Engelgeer 
 

 

  
 

 
 
 


