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Aankondiging 
voor 

Sprintwedstrijden 
In de Twaalfvoetsjollen klasse 

georganiseerd door De Koninklijke Watersport Vereniging Langweer 
in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub Nederland 

van 29 tot en met 30 mei 2021  
op De Langweerder Wielen  

 
 
De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag protesteren 
voor het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a). 
 
1 REGELS 
 
1.1* Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
.  
1.2* Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
 Zie: reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf (watersportverbond.nl) 

   
1.3 De volgende Regels worden gewijzigd: RvW 44.1, 60.1 en Appendix A5.2   

De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.  
De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. 

 
1.4 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
 
1.5  In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 
1.6* Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste 

licentie. 
 

1.7 De richtlijnen van het RIVM betreffende Covid-19 zijn tijdens het gehele wedstrijd weekend, 
ook voor en na de officiële wedstrijden en palavers, van toepassing. Wij verzoeken u 
vriendelijk ook deze richtlijnen volledig in acht te nemen door o.a. voldoende afstand van 
elkaar te houden, hygiëneregels op te volgen en niet met grote groepen bij elkaar te komen. 
Houd ook rekening bij het afmeren van de boten, zorg dat er ten alle tijden voldoende afstand 
is. 

 
2 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
2.1 De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 beschikbaar op de website van  

de Twaalfvoetsjollenclub en tijdens de wedstrijden ter inzage beschikbaar op het  
wedstrijdkantoor.  

 
3 COMMUNICATIE 
 
3.1 [DP] Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data 
  uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. 

 

4* DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

 
4.1 Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de Twaalfvoetsjollen klasse met een 

geldige meetbrief. 
 
4.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Twaalfvoetsjollen 

klasse (https://twaalfvoetsjollenclub.nl) vóór zondag 23 mei 2021 24:00 uur.  
De inschrijving sluit definitief op 27 mei 2021 om 17:00 uur. 

 

https://www.watersportverbond.nl/media/rmxdy253/reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf
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4.3 Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 
inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben. 

 
5 INSCHRIJFGELD 
 
5.1 Inschrijfgeld bedraagt € 35.00 per boot. 
  Na 23 mei geldt een toeslag op het inschrijfgeld van € 10.00 
 
  Het vereiste inschrijfgeld dient onder vermelding van de verantwoordelijke persoon en  
  zeilnummer worden overgemaakt op: IBAN NL14 INGB 0003 0674 90 ten name van  
  Twaalfvoetsjollenclub Nederland. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het  
  inschrijfgeld. 

 
6 BEPERKINGEN OP BEMANNING 

 
6.1  Reserve. 

 
7 RECLAME 

 
7.1 Er wordt van boten niet vereist dat ze reclame voeren. 
 
8 KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES 
 
8.1 Reserve. 
 
9 PROGRAMMA 
 
9.1 Registratie:  
 

Dag Datum van tot 

Zaterdag  29 mei 2021 09:00 uur  10:00 uur 

 
9.3* Data van de wedstrijden: 
  

Zaterdag  29 mei 2021 

Zondag  30 mei 2021 

  
9.4 Aantal wedstrijden: 
    

Zaterdag  29 mei 2021 9 wedstrijden ** 

Zondag  30 mei 2021 6 wedstrijden 

 
  ** Tijdstip lunch nader te bepalen. 
  
9.5* De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is: 

 

Zaterdag  29 mei 2021 10:57 uur 

Zondag  30 mei 2021 09:27 uur 

 
9.6* Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 

uur 
 
10 CONTROLE OP UITRUSTING 
 
10.1 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. 
 
10.2 Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden en op eerste verzoek ter controle 

aangeboden te worden. 
 
10.3 [DP] Boten zullen ook voldoen aan RvW 78.1 wanneer aangeboden voor controle. 
 
11 KLEDING EN UITRUSTING 
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 Reserve 
 
12 LOCATIE 
 
12.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd naast het havenkantoor van de KWV Langweer, 
  Pontdijk 8 te 8525 GG Langweer en telefonisch bereikbaar via 06 – 202 244 20  
  (Jan Spijkerman) (alternatief zou kunnen zijn het slechtweer gebouwtje!)     

      
12.2 Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie.  
 
12.3 Addendum B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 
 
13 BANEN 
 
13.1 De tekeningen in Addendum C tonen de banen, bij benadering, de hoeken tussen de rakken, 

de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk 
merkteken moet worden gehouden 

  
14 STRAFSYSTEEM 
 
14.1 RvW 44.1 is gewijzigd waarbij de Twee-Ronden straf is gewijzigd naar een Eén-Ronde straf. 
 
15 SCOREN 
 
15.1 a) Wanneer 8 tot en met 10 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 

totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
 

(b) Wanneer 11 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal 
zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores. 

 
15.2 De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in Regel A10 RvW zijn hetzelfde 

als de grootste mogelijke vloot + 1. Dit wijzigt Regel A5.2 RvW. 
 

15.5 RvW 90.3(e) is van toepassing. 
 

16 [DP] VAARTUIGEN VAN ONDERSTEUNENDE PERSONEN 
 
16.1 Vaartuigen van ondersteunende personen moeten kenbaar zijn door het voeren van een witte  
  vlag/wimpel/lint. 
 
16.2  Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen (anders dan in hun taak als  
  Rescue vaartuig) moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, vanaf het 
  moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of  
  zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of  
  afbreken geeft. 
 
17 GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN 
  
 Reserve. 
 
18 LIGPLAATSEN 
 
18.1 [DP] Deelnemende boten/hulpschepen krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen maar  
  worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen. 
 
18.2 Met betrekking tot het stallen van trailers/campers e.d. dienen de deelnemers de aanwijzingen  
  van het havenpersoneel op te volgen. 
 
19 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 
 Reserve. 
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20 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
 

Reserve. 
 
21 DATA PROTECTIE 
 
21.1 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 en video opname en andere reproducties  van hen  te 
 maken, te gebruiken en te tonen, 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. 

 
22 RISICOVERKLARING  
 
22.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan 

een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. 
 Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen 

een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind 
en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het 
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een 
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen 
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of 
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken. 

 
22.2 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade 

of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de 
wedstrijdserie. 
 

23 VERZEKERING 
 
23.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimumbedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
 

24* PRIJZEN 
 
24.1 Prijzen zullen als volgt worden gegeven:  
 
   a) De stuurman en bemanning van de als 1e, 2e en 3e geplaatste winnaars ontvangen prijzen. 
     
25 OVERIGE INFORMATIE 
 
25.1 Verdere informatie komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website van de  
  Twaalfvoetsjollen klasse (https://twaalfvoetsjollenclub.nl)  
   
  Havenmeester KWV Langweer is Marcel Ferdinands, mobiel 06 – 532 533 88 
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Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement 
 

 
 

Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied 
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Addendum C: de banen 

 


