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Wedstrijdbepalingen 
Voor het Nederlands Kampioenschap In de 12-voetsjollenklasse 

Onder auspiciën van het Watersportverbond 
Georganiseerd door de GWV De Vrijbuiter 

Op 28, 29, 30 en 31 juli 2016 
Op de Loosdrechtse Plassen 

__________________________________________________________________________ 

1. REGELS 

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 
Wedstrijdzeilen 2013 2016. 

1.2. Het ’Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van 
toepassing. 

1.3. De volgende regels worden gewijzigd: Regel 44.1, 26, A4, A5, 33, 35, 66, 62.1, 64.1 

1.4. Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben. 

1.5. Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de 
vereiste licentie.  

1.6. Reserve 

2. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord 
dat is geplaatst in de hal van het clubgebouw. 

3. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal niet later dan 1 uur voor de eerste start 
van de dag waarop de wijzigingen van kracht worden bekend worden gemaakt op het 
officiële mededelingenbord. 
Een wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 
uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 
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4. SEINEN OP DE WAL 

4.1. Seinen op de wal zullen worden getoond bij de starttoren van de GWV De Vrijbuiter of 
op het daar aan de wal liggende startschip. 

4.2. Wanneer vlag OW getoond wordt op of aan de wal, wordt '1 minuut ' vervangen 
door 'niet minder dan 30 minuten' in wedstrijdsein OW. 

4.3. Vlag D  en één geluidssein betekent: ‘Het waarschuwingssein zal niet minder dan 30 
minuten nadat vlag D  is getoond worden gegeven. Boten worden verzocht de haven 
niet te verlaten tot dit sein wordt gegeven'. 

4.4. Wanneer vlag Y  wordt getoond aan de wal is regel 40 van toepassing zolang de boot 
zich op het water bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van Deel 4.  

5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

5.1. Indeling in groepen: Bij meer dan 35 inschrijvingen worden de deelnemende boten in 4 
groepen, van elk ongeveer evenveel boten, verdeeld. De groepen worden aangeduid 
met A, B, C en D. De indeling geschiedt door de 12 voets jollen klasse organisatie. 
Iedere groep is herkenbaar aan een lint met een voor de groep specifieke kleur, die 
aan het boven uiteinde van de spriet moet worden bevestigd. Bij 35 of minder 
inschrijvingen vervalt groep 2 en de Zilverenvloot. Alle inschrijvers worden in dat geval 
gelijk gestart als groep 1 resp. de Gouden Vloot  

5.2. Het schema van de wedstrijden: 

Vrijdag 29 juli 

Kwalificatiewedstrijd 1: 
Veld 1 Groepen A en B  waarschuwingssein 10.55 uur 
Veld 2 Groepen C en D waarschuwingssein 11.05 uur 

Kwalificatiewedstrijd 2:  
Veld 1 Groepen A en C z.s.m. na Kwalificatiewedstrijd 1 
Veld 2 Groepen B en D z.s.m. na Kwalificatiewedstrijd 1 

Kwalificatiewedstrijd 3: 
Veld 1 Groepen A en D z.s.m. na Kwalificatiewedstrijd 2 
Veld 2 Groepen B en C z.s.m. na Kwalificatiewedstrijd 2 

 
Indien er een walpauze tussen de wedstrijden zal plaatvinden, wordt dit op het 
finishschip kenbaar gemaakt d.m.v. de vlagcombinatie ‘OW boven H’. 
 
Iedere groep zeilt één keer tegen de overige groepen. Na deze drie 
kwalificatiewedstrijden worden de deelnemers met de minste punten, waarbij het 
slechtste resultaat tijdelijk wordt afgetrokken, ingedeeld in de Gouden Vloot; terwijl de 
overige deelnemers worden ingedeeld in de Zilveren Vloot, met dien verstande dat de 
Gouden Vloot de helft of de helft plus één van alle deelnemers bevat. 
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Zaterdag 30 juli  
 
Finale wedstrijd 1: 
Gouden vloot  waarschuwingssein 09.55 uur 
Zilveren vloot  waarschuwingssein 10.05 uur 

 
Finale wedstrijd 2: 
Gouden vloot   z.s.m. na finale wedstrijd 1 
Zilveren vloot  z.s.m. na finale wedstrijd 1 

 
Finale wedstrijd 3: 
Gouden vloot  z.s.m. na finale wedstrijd 2 
Zilveren vloot  z.s.m. na finale wedstrijd 2 
 
Indien er een walpauze tussen de wedstrijden zal plaatvinden, wordt dit op het 
finishschip kenbaar gemaakt d.m.v. de vlagcombinatie ‘OW boven H’. 

 
Zondag 31 juli 
 
Finale wedstrijd 4: 
Gouden vloot   waarschuwingssein 09.55 uur 
Zilveren vloot  waarschuwingssein 10.05 uur 

 
Finale wedstrijd 5: 
Gouden vloot   waarschuwingssein z.s.m. na finale wedstrijd 4 
Zilveren vloot  waarschuwingssein z.s.m. na finale wedstrijd 4 

 

5.3. Op de laatste dag zal ernaar gestreefd worden om na 14:55 uur geen 
waarschuwingssein meer te geven. 

5.4. Het wedstrijdcomité heeft de mogelijkheid om de programmering van de wedstrijden 
aan te passen en maximaal 4 wedstrijden per dag te laten varen. Het totaal aantal van 
8 geprogrammeerde wedstrijden blijft gehandhaafd. Streven 

6. KLASSENVLAGGEN 
 Klassenvlaggen zullen zijn: 
 
Veld 1    Letter vlag O  
Veld 2    Letter vlag K  
Gouden vloot   Letter vlag O  
Zilveren vloot   Letter vlag K  

7. WEDSTRIJDGEBIED 
 De wedstrijden zullen worden gezeild op de Loosdrechtse Plassen (zie Addendum C).  
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8. DE BANEN 

8.1. De te zeilen baan, evenals de volgorde waarin de merktekens moeten worden 
voorbijgevaren staan vermeld in ‘Addendum A en B’. De te zeilen baan is een inner -
outer loop (trapezium -baan). Voor de volgorde waarin de merktekens voorbij gevaren 
dienen te worden, zie: ‘Addendum A en B’.  

8.2. De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 80 minuten voor de 
eerste boot die finisht per wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn geen 
grond voor verhaal.  

8.3. Niet later dan het waarschuwingssein kan het wedstrijdcomité de kompaskoers van de 
startlijn naar merkteken 1 bij benadering aangeven. Eveneens kan van boei 1 de 
plaatsbepaling worden aangegeven als matrixaanduiding; zie Addendum C. Deze 
plaatsbepaling is een benadering. 

9. MERKTEKENS 

9.1. Merktekens 1, 4 en 5 van de baan zijn gele cilindervormige boeien met deze nummers. 
Merktekens 2 en 3 zijn oranje/rode boeien met deze nummers. Zie ook ‘Addendum A 
en B’. 

9.2. De merktekens van de startlijn zijn staken met een oranje vlag (aan bakboord) en een 
oranje vlag (aan stuurboord) op het startschip. Aan bakboordzijde van het startschip 
kan een merkteken met een witte vlag gelegd worden, het ILM. De merktekens van de 
finishlijn zijn staken met een oranje vlag(aan bakboord) en een met een oranje vlag op 
het finishschip. Zie ook ‘Addendum A en B’. 

9.3. Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken 
zoals beschreven in bepaling 12.2. 

10. RESERVE 

11. DE START 

11.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 RvW met het waarschuwingssein 
5 minuten voor het startsein. 

11.2 De startlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag op het merkteken van 
de start aan bakboord en een staak met een oranje vlag op het startschip aan 
stuurboord. Het startschip is herkenbaar aan de vlag van de GWV De Vrijbuiter in 
top van de grote mast. Aan bakboordzijde van het startschip kan een merkteken 
met een witte vlag gelegd worden, het ILM. Dit merkteken moet bij het starten aan 
stuurboord gehouden worden.  

11.3 In het verlengde van de bakboordzijde van de startlijn kan zich een contra startschip 
bevinden, dat zo mogelijk de volgende optische seinen van het startschip zal 
herhalen: Vlag 'X' en vlag 'EV'. Gedurende de startprocedure zijn de seinen van het 
startschip bepalend.  

11.4 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied 
vermijden. Het startgebied is gedefinieerd als 20 meter aan loef, 20 meter aan lij en 
20 meter aan weerszijden van de startlijn. 
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11.5 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit 
wijzigt regel A4 en A5. 

11.6 Wanneer vlag U  als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, 
bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd 
wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de 
laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is 
geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de 
wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild. Dit wijzigt regel 26, wedstrijden 
starten, en A5 Wanneer vlag U als voorbereidingssein wordt gebruikt is regel 29.1, 
individuele terugroep, niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U straf 
is UFD. Dit wijzigt regel A11 scoringafkortingen. 

12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 

12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijd comité het 
oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Een 
kleine wijziging van de baan (verplaatsen van een merkteken minder dan +/- 50 m) 
zal in afwijking van RvW 33 niet worden aangegeven.  

12.2 Een grote wijziging (verplaatsen van een merkteken meer dan +/- 50 m) van de 
richting van het volgende rak zal worden aangegeven in overeenstemming met RvW 
33. 

13 DE FINISH 
 De finishlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag op het merkteken van de 
finish aan bakboord en een staak met een oranje vlag aan boord van het finishschip. 
Het finishschip is herkenbaar aan het voeren van een blauwe vlag. 

14 STRAFSYSTEEM 
 

14.1 Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de  
 Eén-Ronde straf 
 

 
14.2 Een boot die een straf heeft genomen of zich heeft teruggetrokken op grond van regel  

31 of 44.1 moet een erkenningsformulier invullen bij het Wedstrijdkantoor binnen de 
protesttijd limiet. 

 

15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 

15.1 Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 30 minuten na de finish van 
de eerste boot in hun wedstrijd krijgen de score 'Niet gefinisht'. Dit wijzigt regel 35, 
A4 en A5 van de RvW. 

15.2 De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 80 minuten voor 
de eerste boot die finisht per wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn 
geen grond voor verhaal. 
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16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL  

16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie, die zich in het clubhuis 
van de GWV De Vrijbuiter bevindt. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen 
de limiet, die van toepassing is. 

16.2 Protesten kunnen tot 60 minuten, na de finish van de laatste boot van de laatste 
wedstrijd van die dag, of tot 60 min nadat op het startschip is aangegeven dat er die 
dag geen wedstrijden meer zullen worden gevaren ingeleverd worden bij het 
informatiebureau. Echter, na de laatste kwalificatie wedstrijd moeten protesten 
worden ingediend binnen 45 minuten na de finish van de laatste boot in die 
wedstrijd. De behandeling van die protesten zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden 
zodat de splitsing in Gouden en Zilveren vloot kan worden gemaakt. Alle deelnemers 
zijn er zelf voor verantwoordelijk om te controleren of zij al of niet betrokken zijn bij 
een protest. 

16.3 Mededelingen betreffende protesten zullen binnen 30 minuten na het verstrijken van 
de protesttijd worden aangekondigd op het officiële mededelingenbord.  

16.4 In afwijking van regel 66 van de RvW dient een verzoek tot een schriftelijke 
uitspraak binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak, schriftelijk te worden 
ingediend. 

16.5 Het recht op hoger beroep is volgens regel 70.4 (a) RvW uitgesloten voor de 
kwalificatiewedstrijden. Het Watersportverbond heeft hier conform regel 70.5(a) en 
de bepaling van het Watersportverbond daarbij, toestemming voor verleend. 

16.6 Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal, gebaseerd op een 
beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat 
de beslissing is getoond. Dit wijzigt regel 62.2. 

16.7 Op de laatst geplande wedstrijddag moet een verzoek om heropening worden 
ingediend a) binnen de protesttijd limiet als de partij die het verzoek indient de 
vorige dag op de hoogte was van de beslissing. b) niet later dan 30 minuten nadat 
de partij die het verzoek indient op de hoogte was gebracht van de beslissing op die 
dag. Dit wijzigt regel 66. 

17 SCOREN 

17.1 Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 
totaal zijn van zijn wedstrijdscores 

17.2 Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, wordt het resultaat van de slechtste 
wedstrijd afgetrokken. 

17.3 De punten behaald in de kwalificatiewedstrijden, tellen mee voor de seriescore. 

17.4 Er moeten minimaal 4 wedstrijden zijn voltooid om de serie geldig te maken. 

18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

18.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, en ook het 
afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid 
van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven. 
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18.2 Deelnemers die het wedstrijdgebied verlaten vóór het einde van een wedstrijd, 
dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na 
terugkeer in de haven bij het informatiebureau te melden. 

18.3 Deelnemers die op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het 
wedstrijdcomité door opgave bij het informatiebureau, hiervan zo spoedig mogelijk 
op de hoogte te stellen. 

18.4 Indien het seinen 'N' boven 'H' op één of meer vaartuigen van het wedstrijdcomité 
wordt getoond, dienen boten zonder uitstel naar de haven terug te keren. Indien 
boten andere havens binnenlopen, dient het wedstrijdcomité zonder uitstel 
telefonisch in kennis te worden gesteld T: 035-582 00 82  

18.5 Wanneer op het startschip vlag Y wordt getoond is het dragen van een deugdelijk 
zwemvest verplicht.  

19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 
 

19.1 Als u met bemanning wilt zeilen, dan dient u in alle wedstrijden van de serie een  
beroep te doen op dezelfde persoon als bemanning. Dit is de persoon die als 
bemanning is aangegeven op het inschrijfformulier. De als bemanning opgegeven 
persoon mag op het inschrijfformulier gewijzigd worden tot uiterlijk vrijdagochtend 
29 juli, 9:00 uur waarbij bepaling 19.2 nog niet van toepassing is. Deze wijziging 
dient schriftelijk bij de informatiebalie ingediend te worden.  
 

19.2 Vervanging van bemanning tijdens de serie zal niet worden toegestaan of er moet 
sprake zijn van zwaarwegende omstandigheden, dit ter beoordeling van het 
wedstrijdcomité. Een verzoek tot vervanging van bemanning dient schriftelijk te 
geschieden en voorafgaand schriftelijk te zijn goedgekeurd door het 
wedstrijdcomité. Het wedstrijdcomité mag aan haar goedkeuring voorwaarden 
verbinden. 

19.3 De Verantwoordelijk persoon mag niet vervangen worden. 

19.4 Vervanging van beschadigde of verloren gecontroleerde uitrusting zal niet worden 
toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging 
moeten schriftelijk worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke 
gelegenheid. 

20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
Donderdag 28 juli van 14.00 tot 21.00 uur en vrijdag 29 juli van 8.00 tot 9.30 uur. 
Zie voor de vooraf aangekondigde controlepunten voor de meting en controles 6.2 van 
Notice of Race. 
 
Een boot of uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de 
klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een 
uitrustingscontroleur of een meter worden opgedragen om onmiddellijk naar een 
aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 

21 RESERVE 

22 OFFICIËLE BOTEN 
 
 Comitéschepen zijn herkenbaar aan een oranje vlag. Rescueboten aan een oranje vlag 
en/of een witte vlag met “V6” aanduiding. 
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23 HULPSCHEPEN 
Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten 
wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste 
klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, 
algemene terugroep of afbreken geeft. 

24  AFVALAFGIFTE 
 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of wedstrijdcomitéschepen. Een straf 
voor overtreding van regel 55 kan lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat 
beslist. Dit wijzigt regel 64.1. 
 

25 RESERVE 

26 RADIOCOMMUNICATIE 
Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch 
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten behalve in 
noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 
De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie. 

27 PRIJZEN 
Gouden vloot: De stuurman en bemanning van de winnende boot in het eindklassement 
verwerft de titel “Nederlands Kampioen” en ontvangen de bijbehorende medailles.  De 
verantwoordelijke persoon van de winnende boot zal de Verbondswimpel ontvangen. 
De verantwoordelijke persoon van de winnende boot in het eindklassement ontvangt 
bovendien de “Willem de Vries Lentsch” beker, een blijvende wisselprijs. De bemanning 
van de winnende boot ontvangt de Ray-Ban wisseltrofee, een blijvende wisselprijs. 
 
De “Jan Vollebregt Beker”, een wisseltrofee, wordt uitgereikt aan degene, die zonder 
aftrek het beste resultaat heeft behaald. 
 
De verantwoordelijke persoon van de boot die als 12e eindigt in de Gouden Vloot wint 
de bronzen jol van Roderick van Voorst tot Voorst, een blijvende wisselprijs. 
 
Gouden Vloot: prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald. 
 
Zilveren Vloot: prijzen zullen worden toegekend aan iedere boot die de eerste, tweede, 
derde, vierde en vijfde plaats heeft behaald. 
 
Alle genoemde prijzen zullen slechts worden toegekend indien de serie geldig is voor 
een Nederlands Kampioenschap. 

28 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, 
Besluit om wedstrijd te zeilen. 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. 

29 VERZEKERING 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
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30 ORGANISATIE 
 De wedstrijdleider is: Martin Heineke 
Voorzitter van het protestcomité is: Jack Aarts 
 De door het Watersportverbond aangestelde uitrustingscontroleur is:  Duuk Dudok van 
Heel 
 
 
 

======== 
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DEEL II VERDERE VOORSCHRIFTEN EN BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 
� Informatiebureau 

Het informatiebureau is gevestigd in of nabij het clubhuis van GWV De Vrijbuiter. Het 
adres is: 
Oud Loosdrechtsedijk 137 
1231 LT Loosdrecht 
Tel.: 035-582 00 82 (gedurende de wedstrijden) 
Tel.: 06 54 73 03 03 Mark Kroneman (Havenmeester)     
(Buffet: 035-582 82 34) 

 
� Zeilnummers 

Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld. 
Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met 
opgaaf van reden uiterlijk 1,5 uur vóór de start van een wedstrijd bij het 
informatiebureau te worden ingediend. Het wedstrijdcomité zal dergelijke verzoeken 
slechts inwilligen indien het ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in 
het desbetreffende zeil kan worden aangebracht.  
                    

� Deelnemerslijst 
De officiële deelnemerslijst zal kenbaar gemaakt worden op het mededelingenbord 

� Uitslagen 
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag wordt de lijst met uitslagen zo spoedig 
mogelijk op het bord in de nabijheid van het informatiebureau opgehangen. 
 

� Weerbericht 
Op elke wedstrijddag zal vóór 09:30 uur een schriftelijk weerbericht voor die dag op 
het officiële mededelingenbord gehangen worden. 
 

� Wal- en havenbepalingen 
Alle deelnemers worden vriendelijk verzocht zich strikt te houden aan de aanwijzingen 
van de havenmeester en zijn assistenten. 
Op het terrein van “GWV De Vrijbuiter” zijn huisdieren NIET toegestaan. 
Het terrein van “GWV De Vrijbuiter”  dient te worden schoongehouden. Naast de vele 
afvalbakken is er ook een vuilcontainer. Het spreekt voor zich dat er geen afval in het 
water gedeponeerd mag worden. 

 
� Prijsuitreiking 

De prijzen zullen zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd op de laatste 
wedstrijddag worden uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats in of nabij het clubhuis 
van GWV De Vrijbuiter.  
Het organisatiecomité en het bestuur van de klassenorganisatie verwacht dat alle 
deelnemers hierbij aanwezig zullen zijn. 
 

====== 
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ADDENDUM A 
 
Gevaren wordt op een zogenoemde trapeziumbaan met een inner en een outer loop. 
 
De merktekens van de baan zijn cilindervormige gele boeien met een nummer. Boeien 
2 en 3 hebben een oranje/rode kleur. 
 
Als een rode vlag is gehesen, wordt de trapeziumbaan linksom gevaren en worden alle 
boeien bakboord gerond. 
 
 
Veld 1 evenals de Gouden vloot vaart de outer loop: 
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 5 – Finish 
 
Veld 2  evenals de Zilveren vloot vaart de inner loop: 
Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – 5 – Finish 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 3 

2
 

2 
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ADDENDUM B 
 
Gevaren wordt op een zogenoemde trapeziumbaan met een inner en een outer loop. 
 
De merktekens van de baan zijn cilindervormige gele boeien met een nummer. Boeien 
2 en 3 hebben een oranje/rode kleur. 
 
Als een groene vlag is gehesen, wordt de trapeziumbaan rechtsom gevaren en worden 
alle boeien stuurboord gerond. 
 
Veld 1 evenals de Gouden vloot vaart de outer loop: 
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 5 – Finish 
 
Veld 2  evenals de Zilveren vloot vaart de inner loop:  
Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – 5 – Finish 
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