
 
 

 
 
 
 
Kenmerk: TVE2019 Twaalfvoetsjol      
 

 
Betreft: Uitnodiging en agenda Technische Vergadering 
van Eigenaren (TVE) 
 
Contactpersoon: Michiel Woort     20 november 2019 
 
 

Uitnodiging en Agenda Technische Vergadering van Eigenaren 
  
Datum: zaterdag 30 november 2019 Locatie: WSV Bovenwater te Lelystad 
Aanvang: 13.00 uur  
  
Hierbij nodigt het Watersportverbond alle houders van een geldig certificaat 
van een Twaalvoetsjol uit voor een Technische Vergadering van Eigenaren 
conform artikel 4 van het Reglement voor Klassenorganisaties. De 
vergadering wordt door het Watersportverbond georganiseerd, waarbij de 
Twaalfvoetsjollenclub faciliterend op treedt.  
  
Deze vergadering zal worden gehouden bij WSV Bovenwater Uilenweg 15, 
8245 AB Lelystad. De aanvang is om 13.00 uur.  
  
Noot: alleen degenen die de verlengingskosten voor 2019 voor het certificaat 
hebben betaald, hebben stemrecht tijdens deze Technische Vergadering.     
  
De agenda volgt hieronder:  
 
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
 
Michiel Woort  
Hoofdmeter 
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Agenda van de vergadering van eigenaren/meetbriefhouders van de 
Twaalfvoetsjollen Klassenorganisatie. 
 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter van de Twaalfvoetsjollen klassenorganisatie Jaap Wientjes 

2. Uitleg van de te volgen gang van zaken door Jacob Miedema van het Watersportverbond 

3. Bespreking ingekomen wijzigingsvoorstellen.  Zie voor de uitwerking met eventueel commentaar 

van alle punten de bijlage; (volgorde is identiek aan de agendapunten hieronder): 

4. door Watersportverbond afgewezen wijzigingsvoorstellen: 

a. 2.7.1 Staand want (Dyneema) 

b. A.11 Geldigheid van het certificaat 

c. C.1.1 Regels 

5. Te bespreken wijzigingsvoorstellen:  

a. J 2.12 Beplanking /gangen 

b. D/E/F 2.7.3 Hals-, zwaard- en neerhoudertalie 

c. D/E/F 2.5.6 Bescherming 

d. C.6.3 (a) (8), 2.5.4, 2.7.2 en 2.7.5: Grootzeilgebruik, gaffel, schootvoering, val 

e. D/E/F art. 2.7.5 Val 

f. D/E/F 2.7.3/2.7.4 Hals-, zwaard- en neerhoudertalie 

g. J 2.11 Zwaardkast. Het huidige voorstel geeft aan dat de minimaal afgewerkte 

sleufbreedte 11 mm is. Te overwegen valt om dit vrij dit laten 

h. D/E/F 2.4.1 Midden zwaard 

i. C.6.(3) (a)(3) Grootzeilgebruik 

j. roer met inklapbaar roerblad 

k. Automatisch startende lenspomp 

l. D/E/F 2.7.1 Staand want (wantspanners) 

m. Klassenvoorschriften 

 

6. Sluiting Technisch Vergadering van Eigenaren 

7. Vaststelling van besluiten 

8. Afsluiting 

 

 
PS: Bijgaand de link naar ons huishoudelijk reglement. De TVE volgt hier artikel 23 stemmen tijdens de 
ALV. In 2009 is hier stemmen met volmacht geschrapt uit dit artikel en daarmee ook niet meer 
toepasbaar tijdens een TVE. 
 
https://www.watersportverbond.nl/media/1266/statuten-watersportverbond-per-28-12-2012.pdf 
 
Kort samengevat: Stemmen TVE. Elke certificaathouder die aanwezig is heeft een stem, eigenaren met 
meerdere boten hebben dus ook het aantal stemmen gelijk aan het aantal boten. 
De meerderheid beslist, dus bij stemming de helft +1 is voldoende. 
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Bijlage 
 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN EEN AANTAL PUNTEN VAN DE KLASSENVOORSCHRIFTEN 

DEEL II - VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN  
Voorgestelde wijzigingen of aanvullingen ten opzichte van de huidige klassenvoorschriften. (3 juni 2016) 

door Watersportverbond afgewezen wijzigingsvoorstellen: 

artikel naam indiener Omschrijving  Commentaar: van het Verbond 

 2.7.1  Martin Trompert Dit artikel schrijft voor dat de verstaging 3mm staaldraad moet zijn. Ik wil voorstellen dat ook andere materialen 
dan staaldraad worden toegelaten b.v. Dyneema of Kevlar. 
Er is haast geen mens meer te vinden die nog staaldraad splitst, vandaar dat die akelige “Talurit” klemmen worden 
gebruikt met alle nadelen van dien. Dyneema is prachtig materiaal dat ook reeds voor grommers op giek en ra 
worden gebruikt en op meerdere plekken met succes en comfort worden ingezet. 

Dit punt wordt niet overgenomen door 
het Watersportverbond. Het is onveilig, 
en werkt kosten verhoogd. Dit punt 
vervalt. Wordt nergens als want 
toegepast. 

A.11 Duuk Dudok van 
Heel 

Een eigenaar van een jol, waarvan de meetbrief verlopen is, kan een eigen verklaring indienen, dat zijn boot niet 
grondig gerestaureerd is. Op basis daarvan kan de meetbrief verlengd worden, als de eigenaar bereid is de niet 
betaalde jaarlijkse verlengingskosten te betalen. Uiteraard mag men ook kiezen voor hermeting.  
. 

Dit kan niet in de TVE behandeld 
worden,  

C.1.1 Jan-Piet 
Lohmann  

Toevoegen bij C.1.1 Regels; In afwijking van regel 47 RvW Watersportverbond hoeft een bemanning buiten de 
NK-wedstrijden geen licentie te bezitten. 
Motivatie; De jol is de enigste klasse waar alleen of samen in gevaren wordt door overwegend senioren. Bij een te 
sterke wind wordt meestal een opstapper meegenomen die niet op de deelnemerslijst staat en terplekke 
gevraagd/geregeld wordt. Een wachtende vaste bemanning leidt tot verveling en niet iedereen is hiertoe bereid. 
De invaller zal niet altijd over een licentie beschikken. Volgens C.2.1 (b) mag deze persoon gewisseld worden. 

Kan de TVE niet over beslissen. 
Hierover besluit het Verbond. Verzoek 
indienen bij Arend van Bergeijk. 

 

Te bespreken wijzigingsvoorstellen:  
 
 

artikel naam indiener Omschrijving  Commentaar: van TC en/of Verbond 
J2.12 
BEPLANKI
NG/GANG
EN 

Duuk Dudok van 
Heel 

“Het afschuinen van de onderliggende gang dient zo te geschieden, dat de buitenste gang tenminste 8 mm buiten 
die onderliggende gang komt te liggen. De gangen mogen aan de binnenzijde worden afgerond. De kromtestralen 
van de afrondingen van de gangen en de verbindingentussen opeenvolgende gangen aan de buitenzijde van de 
romp mogen maximaal 2 mm zijn.” 

Positief advies van de TC, was 
eigenlijk een vergissing in de huidige 
klassenvoorschriften bij de wijziging in 
2016. Herinvoering wat betreft de 
binnenkant 

D/E/F 2.7.3 
Hals-, 
zwaard- en 
neerhouder
talie 

Meerdere 
indieners: Tom 
Fick, Donald 
Schotel en Frans 
Smits 

Hals en zwaardtalie mogen ieder slechts in 1 klem belegd worden. De neerhoudertalie mag aan 2 zijden op 2 
klemmen belegd worden De plaats van deze 2 klemmen is vrij met dien verstande dat de klemmen niet meer dan 
40 cm uit hartschip van de boot geplaatst mogen zijn. T.b.v. de hals-, zwaard- en neerhoudertalie zijn bij elk 
maximaal 5 schijven toegestaan. De bevestiging van de halstalie aan de giek is vrij.  

Positief advies van de TC; is een 
veiligheidsissue.  

Regel 2.5.6 Donald Schotel Bekleding van de mast bestaande uit metaal, (kunst)leer, gewapend polyester, epoxy of andere kunststoffen 
mogen aangebracht worden ter bescherming van de mast over ten hoogste 155 cm van het mastoppervlak. Op 
giek en de gaffel mag een bescherming van bovengenoemde materialen worden aangebracht over een lengte 
van ten hoogste 50 cm.. 

 Positief advies van de TC, lengte 
echter beperken tot 100cm en 
toevoegen ter beperking van 
schavielschade. Tekst KV 16m2 geeft 
een betere omschrijving 
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C.6.3 (a) 
(8), 2.5.4, 
2.7.2 en 
2.7.5 

Tom Fick Het begrip strop/stroppen staat nergens goed gedefinieerd in de Klassenvoorschriften. Veel jollen werden/worden 
afgeleverd met op de gaffel en giek (klassieke) stalen 8-vormige ‘stroppen’, bekleed met plastic of een takeling. 
Veel van de ‘klassieke’ stroppen worden inmiddels door veel jollenzeilers vervangen door lijnen van bijv. 
dyneema. Tijdens een klassencontrole enkele jaren geleden voor een NK, werd mij toegestaan i.p.v. de bovenste 
‘klassieke’ stalen 8-vormige strop op de gaffel een dyneema-lijn te gebruiken met een ring op het einde. Maar 
deze alternatieve ‘bovenste strop’ moest dan wel gefixeerd zijn, terwijl deze toch voldeed aan de voorgeschreven 
afstand van de bovenkant van de ring tot de gaffel met een maat van binnen de 85 mm. Ik zette vraagtekens bij 
het gefixeerd moeten zijn van die lijn, omdat ik elders op de jol ook de ‘klassieke’ stalen 8-vormige stroppen had 
vervangen door dyneema-lijnen, waarbij die fixatie niet nodig was. In woordenboeken heeft het woord ‘strop’ veel 
en verschillende betekenissen en in geval van een touw of lijn, gaat het dan juist over een beweegbare of 
glijdende lus, bijv. om iemand op te hangen, en ook een 'strop'das is verschuivende lus. In de 
Klassenvoorschriften is het ook wat verwarrend omdat naast de gefixeerde ‘klassiek’ stroppen in art. C.6.3 (a) (8) 
het woord strop weer een heel ander idee geeft. In de Klassenvoorschriften wordt slechts in één artikel (2.5.4) een 
maat van een strop opgegeven: ‘De afstand van de buitenkant van de bovenste strop tot de gaffel is max. 85 mm’. 
Mijn voorstel in deze is een kleine aanpassing, waarbij de woorden strop of stroppen voorzien worden van een 
toevoeging: ‘strop of lijn’ resp. ‘stroppen of lijnen’ in de artikelen C.6.3 (a) (8), 2.5.4, 2.7.2 en 2.75.Voorgestelde 
aanpassing van artikel C.6.3 (a) (8) 
Huidige regel: C.6.3 GROOTZEIL (a) GEBRUIK  (8)Het is toegestaan om tijdens het varen met een gereefd zeil 
een stropje om de mast en val aan te brengen Voorgestelde aanpassing:C.6.3 GROOTZEIL (a) GEBRUIK   (8)  
Het is toegestaan om tijdens het varen met een gereefd zeil een stropje of lijn om de mast en val aan te brengen. 
Voorgestelde aanpassing van artikel 2.5.4 Huidige regel: 2.5.4 Gaffel: De gaffel enz. enz. Stroppen: De plaats van 
de stroppen op de gaffel: bovenste strop: 1700 mm van binnenkant onderste zwarte-band met een tolerantie van 
40 mm in beide richtingen. De afstand van de buitenkant van de bovenste strop tot de gaffel is max. 85 mm. De 
plaats en de lengte van de onderste strop is vrij, behoudens dat de min. afstand van de toppen van de stroppen 
langs de gaffel gemeten 200 mm is. Voorgestelde aanpassing alleen in de alinea over de stroppen: 2.5.4 Gaffel: 
De gaffel enz. enz. Stroppen/ lijnen: De plaats van de stroppen of lijnen op de gaffel: bovenste strop of lijn: 1700 
mm van binnenkant onderste zwarte-band met een tolerantie van 40 mm in beide richtingen. De afstand van de 
buitenkant van de bovenste strop of lijn tot de gaffel is max. 85 mm. De plaats en de lengte van de onderste strop 
of lijn is vrij, behoudens dat de min. afstand van de toppen van de stroppen of lijnen langs de gaffel gemeten 200 
mm is. Voorgestelde aanpassing van artikel 2.7.2 Huidige regel: 2.7.2 Schootvoering: Aan de giek dienen de 
blokken met stroppen te zijn bevestigd, de plaatsing is vrij. Niet meer schijven zijn enz. enz. Voorgestelde 
aanpassing alleen in de 1e regel:2.7.2 Schootvoering: Aan de giek dienen de blokken met stroppen of lijnen te 
zijn bevestigd, de plaatsing van de bevestiging is vrij. Niet meer schijven enz. enz. Voorgestelde aanpassing van 
artikel 2.7.5 Huidige regel: 2.7.5 Val. Het val moet aan de onderste strop op de gaffel bevestigd worden. Het val 
dient geschoren te worden via de bovenste strop op de gaffel en daarna over de schijf in de mast. Vervolgens 
enz. enz. Voorgestelde aanpassing alleen in de 1e regel:2.7.5 Val. Het val moet aan de onderste strop of lijn op 
de gaffel belegd worden. Het val dient geschoren te worden via de bovenste strop of lijn op de gaffel en daarna 
over de schijf in de mast. Vervolgens enz. enz.   

 Positief advies van de TC, met dien 
verstande dat tekst in C.6.3 
“schuivende strop of lijn ” moet worden 
en bij de overige vermeldingen van 
“strop “wordt de tekst: “vaste strop uit 
staaldraad of lijn “  

D/E/F art. 
2.7.5 Val 

Duuk Dudok van 
Heel 

Toevoegen: Het val mag door een kunststof sluitring of bolletje geleid worden om schavielen van de strop en 
beschadiging van de schijfopening in de mast te voorkomen.  

Positief advies van de TC, wordt al bij 
diverse jollen toegepast. De maximale 
maat van 85 mm voor de bovenste 
strop aan de gaffel mag niet 
overschreden worden voor de 
bovenste strop plus dikte v/d schijf.  
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D/E/F 
2.7.3/2.7.4 
Hals-, 
zwaard- en 
neerhouder
talie 

Ben Akkerman Hals-, zwaard- en neerhoudertalie. Voor de halstalie wordt vermeld dat de bevestiging aan de giek vrij is.  (geen 
tekst over de neerhoudertalie)  
 Neerhouder Dit artikel zegt: a) Het aangrijpingspunt op de giek is vrij en b) de wijze van bevestiging is vrij. 
Voorstel: 
Wijzig de eerste regel 2 van art. 2.7.4.  Sta toe dat naar keuze het eind van de neerhoudertalie een enkele lijn of 
een gesplitste lijn mag zijn, waarbij de positie(s) van het/de aangrijpingspunt(en) en de wijze van bevestiging vrij 
zijn. 
ARGUMENTEN:1) het strak aantrekken van de talie bij harde wind kan gunstig kan zijn voor de zeilvoering maar 
is riskant voor de giek. (Tijdens de Houtskool Cup brak een giek). Met 2 aangrijpingspunten, bv 20-25 cm uiteen, 
wordt dit risico sterk verkleind. 
2) er zijn diverse jollen die hun tuig al zodanig hebben aangepast. Formeel gezien mag dit niet. Behoud de 
eenheid en zelfstandigheid van de zeiler. Sta dit toe. 

Positief advies van de TC, beter om 
“het aangrijpingspunt “te veranderen in“ 
de bevestiging “  

  J.2.11  Henk Wittenberg Artikel J.2.11 Laten vervallen de volgende tekst: “Binnenzijde moet glad afgewerkt zijn. Geen enkele verdere 
versmalling waar dan ook, is toegestaan. De minimaal afgewerkte sleufbreedte is 11 mm, zowel in droge als in 
natte toestand van de romp. De halfronde metalen strips aan de onderkant aan weerszijden naast de 
zwaardkastsleuf bevestigd mogen de zwaardkastsleuf niet overlappen. Toevoegen de volgende tekst: De ruimte 
tussen zwaard en zwaardkastwangen en tussen zwaard en kielbalk mag worden opgevuld. Materiaal; keuze vrij. 
Argumentatie: Het handhaven van de 11 mm minimale sleufbreedte heeft tot tweespalt in de klasse geleid. Om er 
zeker van te zijn dat alle boten aan de eisen van de minimale sleufbreedte van 11 mm voldoen en blijven voldoen, 
zal er in de toekomst regelmatig gecontroleerd moeten worden. Dat zal veel tijd van de klassencontroleurs eisen. 
Een nauwkeurige meting is alleen mogelijk met het zwaard eruit. Op zich heeft de minimale sleufbreedte van 11 
mm geen functie, behalve dat het alle boten iets langzamer maakt. Vergelijk het met: We hangen achter alle 
boten een emmer en gaan dan kibbelen of de emmers wel even groot zijn. Voor het opvullen van de ruimte 
tussen zwaard en zwaardkastwangen/kielbalk zijn verschillende methoden, rubber of mylar band aan de 
onderzijde van de zwaardkast, houten latjes in de zwaardkast lijmen, teflon plaat in de zwaardkast aanbrengen, 
opvullen met epoxy plamuur etc. etc. Een en ander hoeft niet veel te kosten. De methode en materiaal hoeft niet 
in de klassenvoorschriften te worden omschreven omdat het effect hetzelfde is. Een voordeel is tevens dat na 
omslaan er minder water door de zwaardkast naar binnen stroomt. 
Een nadeel kan zijn dat bij een te goede afsluiting er wat langer water in de zwaardkast blijft staan, waardoor 
meer kans op houtrot wanneer de binnenzijde van de zwaardkast niet goed is geconserveerd. 
De aanpassing van de zwaardkast mag worden toegepast. Het hoeft niet. Er is een grote groep binnen de klasse 
die beweren dat de breedte van de sleuf niets uitmaakt voor de snelheid. Zij hoeven niets te doen. 
Het grote voordeel is dat controle van de zwaardkastsleuf met alle commotie van dien niet meer nodig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatief advies van de TC, Het huidige 
voorstel geeft aan dat de minimaal 
afgewerkte sleufbreedte 11 mm is.  

  

Jos Eringa  Het grote probleem op dit moment voor de jollen is de zwaardkast. Daar over is veel te doen. Om dit probleem  
op een goedkope en definitieve manier op te lossen zie ik maar een oplossing en dat is de zwaardkast aan de  
onderzijde, door middel van 2 strips (rubber o.i.d.), af te sluiten. De afdichting wordt gemonteerd onder de stoot  
strip naast de zwaardkast. De discussie over dit onderwerp wordt zo opgelost. Een bijkomend voordeel is, dat  
er minder water door de zwaardkast zal stromen wanneer de jol tijdens de wedstrijd vol gelopen is. Als dit de  
oplossing kan zijn, dan is er geen controle meer nodig over de breedte van de zwaardkast sleuf. Overigens, er  
zijn er voorbeelden bij andere klassen waar dit ook wordt toegepast. In Italië is dit ook toegestaan. Maakt het  
allemaal in snelheid uit? Ik denk van niet. In het verleden was dit geen issue. Dat zou het nu ook niet moeten  
zijn.  

D/E/F 2.4.1 
Midden 
zwaard:  

Frans Smits  Er moet een metalen stopper op het zwaard zijn aangebracht Positie, afmeting en maatvoering conform tekening.  Neutraal advies van de TC, Tekening 
van het zwaard dient te worden 
gecomplementeerd conform tekst in de 
KV. Plaatsbepaling en maatvoering 
dient nog te worden gedefinieerd.  
Daarna komt er een voorstel tot 
aanpassing  
. . 
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C.6..(3) 
(a)(3) 

Martin Trompert In dit artikel staat dat het onderlijk met een doorlopende marlijn verbonden moet zijn.  Dit zou ik graag anders 
zien, namelijk, zonder marlijn. Het zeil kan dan een “natuurlijkere” vorm aannemen. Ook de reeds toegestane 
onderlijkstrekker komt beter tot zijn recht. Heb een aantal keren in Frankrijk gevaren en vond de zeilen daar er 
veel mooier op staan. Dat bleek o.a. door de “losse broek”. Bijkomend voordeel is dat zo een mooi zeil door North 
Sails aangeboden wordt voor 600/650 euro, in Nederland 1025 euro bij de drie gerenommeerde 12voetsjollen 
zeilmakers.   

Negatief advies van de TC. Voorstel 
niet overnemen. Is niet traditioneel en 
geeft verschil in snelheid. 
Alle huidige zeilers worden gedwongen 
om zeilen aan te schaffen welke 
ontworpen en gemaakt zijn voor het 
varen met “losse broek “als zij hun boot 
competitief willen houden. 

  

Jurri Rooyackers Toestaan van roer met inklapbaar roerblad. Veiligheid is er aanzienlijk bij gebaat als bij het aanlanden in de 
branding (b.v. in Bretagne) langer roer gegeven kan worden.  

Negatief advies van de TC. Voorstel 
afwijzen. Als men op zee of bij een 
toertocht behoefte heeft aan een 
opklapbaar roer kan men beter hier 
een apart roer voor aanschaffen. 
  

Twee indieners: 
Jaap van Hasselt 
en Jurri 
Rooyakkers 

Automatische startende pomp De pomp is gemonteerd onder de vlonders met een soepele slang van een 
wasmachine (deze geeft weinig aanleiding tot vouwen in de bochten). Neem een ruime diameter (mijn slang 
diameter 24 mm) met weinig bochten voor zo weinig mogelijk weerstand, de pomp heeft een beperkte 
opvoerhoogte. Ik heb op het eind van de slang een zuigmond van een stofzuiger gemonteerd die precies in de 
opening van de zwaardkast past. Geen mooi uitziende oplossing maar praktisch want geen gaten in zwaardkast 
of jolboord. Toestaan van een elektrische pomp. Veiligheid is erbij gebaat als bij hoge golven, als de zelf lozers 
niet goed werken, een elektrisch pompje mag worden geïnstalleerd? Dit is voor echt historische jollen zelfs minder 
ingrijpend dan het aanbrengen van gaten in de romp voor zelflozers.  

Negatief advies van de TC,  zie ook het 
bovenstaande punt. 
Gevaar bestaat dat dit een 
schijnzekerheid geeft., omdat zelfs met 
elektrische pomp een jol alleen 
geschikt is voor beschut binnenwater. 
De jol is oorspronkelijk alleen 
ontworpen voor gebruik in de haven of 
in beschutte baaien en niet voor open 
water en hoge golven. 

D/E/F 2.7.1 Jos Eringa  Ik zou graag wandspannertjes zien i.p.v. de touwtjes waar we de 
wanten nu mee aanspannen. Zo kun je de wanten altijd op de juiste spanning instellen.  

Negatief advies van de TC, , niet 
traditioneel en het op spanning 
brengen van de wanten is met lijntjes 
zeer goed mogelijk. Het maakt het 
plaatsen en verwijderen van de mast 
alleen maar gecompliceerder.  

Klassen 
Voor 
schriften 

Jan-Piet 
Lohmann  

17 pagina’s klassenvoorschriften is dat niet veel. De redactie van veel artikelen kan veel beter, is overbodig 
Inleiding blad 3; Aan de eerste alinea toevoegen de rol van de klasse controleur voor alle onderdelen (uitrusting) 
welke niet voorzien zijn van een certificeringsmerk. Tweede alinea “(romp, aanhangsels, tuigage en zeilen)” maar 
in Hoofdstuk D/E/F wordt “Rompaanhangsels” gebruikt. In dezelfde alinea komt voor “bouwbestek en 
klassenvoorschriften” en “voldoen aan de bouwspecificaties en klassenvoorschriften” maar zijn dit andere 
documenten dan beschreven in de klassenvoorschriften bijlage 3 hoofdstuk J? Graag dezelfde namen gebruiken, 
meer duidelijkheid geven indien anders en eventuele referenties toevoegen. Gesloten klassenvoorschriften. Moet 
dit hier uitgebreid vermeld worden want het wordt herhaald bij de start van deel 2/deel 3 en de inleiding is geen 
onderdeel (informeel) van de klassenvoorschriften. “Deze samenvatting …… achtergrondinformatie. De 
klassenvoorschriften …… starten op de volgende pagina.” Waar is deze inleiding een samenvatting van? 
Beginnen de klassenvoorschriften op pagina 4 of op 7? Deel 1 – Beheer; Dit deel, gebruikt bij alle klassen, kan 
door het watersportverbond beter/duidelijker gemaakt worden. Moeilijk leesbaar deel over wat het 
watersportverbond doet en met verschillende namen voor het watersportverbond (KNWV, 
klassenvoorschriftautoriteit) en klassenorganisatie Ten aanzien van de Klassenvoorschriften hebben beide heren 
zeker een punt(klassenautoriteit). Vet staat voor definitie uit RvZ maar is niet op internet te vinden en controleren 
is niet mogelijk. RvZ en RvW gelden beide voor 2017-2020 en hoop dat deze op elkaar zijn afgestemd. Cursief 
gedrukt heb ik niet gevonden in de klassen voorschriften. Voor de certificeringsautoriteit (A.3.3) staat geen 
verantwoordelijk instantie (bv. intern of externe instantie met communicatie via watersportverbond) vermeld. A.9 
Certificering gaat allen over de certificatie van de romp. Bij B.1.1 “Boten moeten:” waarbij a) gaat over romp, 
rompaanhangsels en tuigage. b) gaat over romp? c) gaat over romp. Volgens RvW staat voor boot “Een zeilboot 
en de bemanning aan boord” (blz. 8 van RvW). Lastig als dezelfde benamingen voor verschillende betekenissen 
gebruikt worden. 
Deel 2 – Voorschriften en Beperkingen; “Tijdens het wedstrijdzeilen moeten zowel boot als bemanning voldoen 
aan de voorschriften in Deel 2. Ingeval van strijdigheid prevaleert Hoofdstuk C.” Boot is hier romp, 
rompaanhangsels, tuigage en zeilen. Het woord voorschriften geeft alleen verwarring en kan beter weggelaten 
worden. Geldt heel C bij strijdigheid? Dit kan alleen ontstaan tussen C.6 Zeilen en Hoofdstuk G Zeilen. Waarom 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Positief advies van de TC.  

 

De Klassenvoorschriften zijn 

opgebouwd volgens een vast “format”:  

 

Deel 1 is een vast onderdeel, waar niet 

aan kan worden gewijzigd.  

 

Deel 2: 

De Klassenvoorschriften lijken 

uitgebreid, maar op de keeper 

beschouwd valt dit nogal mee, zeker 
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hoofdstukken over zeilen binnen deel 2? Hierbij kunnen tegenstrijdigheden en doubléringen ontstaan. G.3.3 (j) en 
C.6.3 (7) Gaat over hetzelfde evenals G.3.3 (f) en C.6.3 (a) (3) wat samengevoegd duidelijker is. C.6.3 (1) en 
2.7.5 gaan beide over de val. Bij gesloten klassenvoorschriften uitgebreidere omschrijving in de tweede alinea. De 
val en grootschoot is bij velen verjongd en niet beschreven maar mag wel wat een betere omschrijving benodigd 
dan nu in de inleiding staat. Er wordt ook gevaren met een valklem onder de mastdoft en daarna belegd op de 
korvijnnagel ook niet beschreven maar mag wel. Hoofdstuk D/E/F hebben geen hoofdstuk letter voor het artikel. 
RvZ Deel 1 genoemd regel C.1.1 (b) is niet op internet te vinden. 2.5.2 De diameter van de …. (dekhoogte) mag 
is maximaal 70 mm. 2.5.3 De maximale lengte van de giek mag zijn is 3660 mm exclusief klauw. De giek mag is 
niet van een groef voorzien zijn. Bij 2.5.4 Gaffel staat 3x mag waar dit niet hoort. 2.7.4 De afstand van hart 
……neerhouder mag is maximaal niet meer dan 70 ± 10 mm bedragen. G.3.3 (e) De inwendige …zeil mag is niet 
groter zijn dan 20 mm. Mag is niet in overeenstemming met A.1.2 2.7.2 “Dit voetblok te bevestigen ……of 
binnenkiel. Bij bevestiging op de binnenkiel mag …. hoogste 140 mm”. Veel verschillende uitvoeringen zijn er te 
bewonderen zoals vast aan zwaardkast of metalen beugel. Aanpassen naar “Dit voetblok te bevestigen achter de 
zwaardkast op wrang of binnenkiel maximaal 140 mm boven de binnenkiel. Het voetblok mag voorzien zijn van 
een kleminrichting. Deel 3 – Bijlagen; Tijdens het wedstrijdzeilen moet de boot (romp) voldoen aan de 
voorschriften in deel 3. Deze regel staat hier niet of is dit niet van toepassing? Gesloten klassenvoorschriften 
uitbreiden met een verwijzing naar deel 2 Welke voorschriften prevaleren bij Regel J.1.1 de bouwvoorschriften of 
de voorschriften van deel 2 en is dit deel 2 (C/D/E/F/G) bij strijdigheid. Welke bouwvoorschriften heeft anders dan 
de hijskettingen met deel 2 te maken. Wordt Regel J.2.28 overschreven door C.5.1 (d) of zijn beide geldig. 
Prevaleren is een vrijbrief voor onzorgvuldige regels en werkt erg verwarrend. J.2.1 Toleranties; “zie 1.1” welke 
1.1 of I.1? Meetformulier en meetschema staan die in hoofdstuk H? Toevoegen aan J.2.28 de zin uit C.5.1 (d); 
Twee hijskettingen, tenminste eenzijdig ……. op de kielbalk.  C.5.1 (d) kan dan vervallen of daar een referentie 
plaatsen naar J.2.28. 

in vergelijking met andere klassen 

zoals O-jol, Sharpie en Finnjol.  

Er is een algemeen deel dat eigenlijk 

voor alle (nationale) klassen hetzelfde 

is en misschien beter separaat kan 

worden gepresenteerd. Dit zou al een 

aanzienlijk aantal pagina’s schelen 

 Er kunnen echter wel degelijk 

tegenstrijdigheden en doubléringen 

worden aangewezen (zoals door 

indiener helder duidelijk is gemaakt) 

welke voor verbetering vatbaar zijn. 

Het voorstel is om hier in klein comité 

aandacht binnen de komende tijd aan 

te geven. Dit lukt echter niet voor de 

komende vergadering van eigenaren/ 

meetbriefhouders. 

 
 
 
  

Klassen 
Voor 
schriften 

Jurri Rooyackers Integrale herbezinning op de Klassenvoorschriften. Is het niet nodig om, zeker in het licht van het gedoe in de 
afgelopen periode over en met de Klassenvoorschriften, deze eens integraal tegen het licht te houden? En dat 
met name tegen de achtergrond van onze doelstelling waarbij we zoveel mogelijk eigenaren van 12 voetsjollen in 
de gelegenheid willen te stellen hun vaak historische bootjes te koesteren, ervan te genieten en deel te nemen 
aan wedstrijden. Zitten er in de huidige voorschriften niet te veel risico’s van uitsluiting i.p.v. insluiting? 
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Uitgangspunten bij het wijzigen Klassenvooschriften bij 12-voetsjollenklasse.   
 
                             
De Klassenvooschriften (KV) van de 12-voetsjol worden door o.a. het Watersportverbond en een aantal 12-vooetsjol-zeilers als erg 
uitgebreid en gedetailleerd beschouwd, bij het wijzigen van KV zou verdere uitbreiding en detaillering zoveel mogelijk vermeden 
moeten worden. Waar mogelijk zou het terugbrengen tot geringere proporties van de KV na gestreefd moeten worden.    
    
Naast bovengenoemde constatering moeten bij het beoordelen van wijzigingsvoorstellen de volgende uitgangspunten in volgorde 
van prioriteit mee genomen worden: 
                        

1. Veiligheid, dit heeft de hoogste prioriteit, voorstellen die de veiligheid verbeteren verdienen in principe een positief onthaal, 
voorstellen, die de veiligheid verminderen, dienen afgewezen te worden. 

2. Eenheid in de klasse is noodzakelijk ten aanzien van punten welke in potentie een zelfs gering effect op de snelheid 
kunnen hebben. 

3. Aanpassingen aan KV welke een groot deel van de eigenaren met kosten opzadelen om competitief te blijven, terwijl het 
belang slechts ligt bij een beperkt deel van de eigenaren moeten afgewezen worden. Omgekeerd geldt dat als er door 
een klein deel van de eigenaren kosten moeten worden gemaakt om binnen de KV  te blijven, dit de voorkeur verdient 
boven het aanpassen van de KV.  

4. Modernisering van de KV door toepassing van nieuwe bouwmaterialen of methodes is slechts aan de orde als de 
oorspronkelijk bouwmaterialen niet meer verkrijgbaar of toepasbaar zijn en deze materialen geen voordeel op levert voor 
eigenaren die deze gaan toepassen. 

5. Het beperken van aanpassingen in de KV, welke kosten opleveren voor de eigenaren van bestaande boten dien zoveel 
mogelijk vermeden te worden. 

6. Het handhaven van het klassieke karakter van de 12-voetsjol is een overweging die meegenomen moet worden bij elke 
wijziging in de KV. Wel is dit aan beperkingen onderhevig om de 12-voetsjol zoveel mogelijk een actuele wedstrijdboot te 
kunnen laten zijn.  

 
 

                                         ====== 
 
 


