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Op 16 en 17 oktober 2021 

 
Te houden op het Sneekermeer en Goingarijpsterpoelen 



 

 

Algemene mededelingen 
 De Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW) is verkrijgbaar tegen betaling van  

€ 20,00.  

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 0629045529 (Arjen Kort).   
3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 08.45 tot 09:30 en van van het moment van 

finishen van de laatste boot tot een uur daarna. Het Wedstrijdkantoor is gesloten 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. 

  



 

 

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 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. 90 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 De KWS stelt prijzen ter beschikking en de winnaars van de Grote A en Kleine A 

ontvangen de wisselprijs. 
 
5.2 De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag van het evenement z.s.m na de laatst 

gefinishte boot (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) en zal 
plaatsvinden in het Foarunder of 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, de Zoutepoel en de Goingarijpsterpoelen 
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 Roekoepollerace banen worden tijdens het 
palaver op zaterdag uitgereikt.  
 

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 De merktekens van de baan zijn oranje boeien voorzien van oneven nummers en gele 

boeien voorzien van even nummers.  
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 merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 
B3.4 De finishlijn bestaat uit één merkteken van de te varen baan en vlag S op een 

comiteschip naarbij het merkteken. Wanneer het merkteken stuurboord dient gerond te 
worden zal het comitschip aan andere bakboord zijde liggen en visa versa. 

 

 
 
 
 



 

 

 
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: 
 
Zaterdag 16 oktober 
 
    Race 1  Race 2 
Grote A (klasse 1)  10:30  14:00 
Kleine A (klasse 2)  10:40  14:10 
 
Zondag 17 oktober 
 
    Race 3  Race 4 
Grote A (klasse 1)  10:30  zsm na race 3 
Kleine A (klasse 2)  10:40  zsm na race 3 
 
De klassen worden getoond op het startschip middels een electronisch bord met rode 
cijfers. 

 
 
 
Bijlage D: Coronaprotocol 
 

het coronaprotocol wordt twee dagen voor aanvang van het evenement gepubliceerd 
op www.kws-sneek.nl 

Bijlage E: Organisatie 
 

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

E1.2 Wedstrijdcomité: 
Arjen Kort (WL) 
Mark Sijbranda (Schipper) 

 Afke de Goede 
Germen Geertsma 
Wouter Huisman 
Sytze Brouwer 
 
 



 

 

 
E1.3 Protestcomité: 
 Marcel Bult (VZ) 
 Arjen Kort 
 ntb 

 
 
 

E1.4 Rescue: 
 
 
 


