Aankondiging 2021 Nederlands Kampioenschap
in de Twaalfvoetsjollen klasse,
van 3 tot en met 5 september 2021op de
Kagerplassen
Georganiseerd door het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub, in samenwerking met
De Koninklijke Watersportvereniging De Kaag
onder auspiciën van het Watersportverbond
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DE REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen
(RvW 2021-2024).

1.2

Het reglement voor (open) Nederlandse zeil, wind en kitesurf kampioenschappen is van toepassing.

1.3

De volgende regel(s) worden gewijzigd: 26, 29.2, 33, 35, 62.1(a), 62.2, 65.2, 66 en
Appendix A de regels A4 en A5. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden
vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen.

1.4

Reserve.

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. Ook deze richtlijnen moeten volledig in
acht genomen worden door 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.
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RECLAME
Er wordt van boten niet vereist dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de
Organiserende Autoriteit.

3*

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): Twaalfvoetsjollen klasse.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 29 augustus 2021 om 23.59 uur via de volgende
website: www.twaalfvoetsjollenclub.nl. 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.

3.3

Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
Het inschrijfgeld wordt na de sluitingsdatum met € 15.00 verhoogd.
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INSCHRIJFGELD

4.1

Het vereiste inschrijfgeld is als volgt:
Bij inschrijving en betaling voor 23 juli 2021:
Bij inschrijving en betaling vanaf 23 juli 2021
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23.59 uur
23:59 uur

€ 70.00 per boot
€ 85.00 per boot

KWALIFICATIES EN FINALES
Indien op de sluitingsdatum 32 of meer boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie worden verdeeld
in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is dan van toepassing.
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PROGRAMMA

6.1

Registratie: Donderdag 2 september 2021 van 16.00 tot 21.00 uur en Vrijdag 3 september 2021 van
08:00 tot 09:00 uur Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in
het wedstrijdkantoor voor registratie en het tonen van de vereiste licentie(s) (inschrijven uitsluitend
mogelijk na ondertekening van de verklaring waarbij de deelnemer verklaart dat de jol, waarin het NK
2021 gevaren zal gaan worden, aan de Klasse Voorschriften voldoet). Bij registratie dient tevens het
bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2021 te worden getoond.

6.2

Controle op uitrusting en evenement meting:
Na de laatste wedstrijd op de voorlaatste dag dienen de eerste vijf jollen, welke dan bovenaan staan
in het klassement te worden aangeboden voor controle. In geval van een splitsing in Gold en Silver
Fleet geldt dit ook voor de eerste 3 boten van de Silver Fleet.

6.3

Data van de wedstrijden:
Vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2021.

6.4

Aantal wedstrijden: Er zijn in totaal 12 wedstrijden geprogrammeerd; vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag
3 (a) Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat geen subgroep (bij
kwalificatie en na splitsing) meer dan één wedstrijd op het schema vóór komt.

6.5

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.25 uur.

6.6

Op de laatst geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur

6.7

Elke dag is er een kort palaver voor de deelnemers nabij het wedstrijdkantoor. Het palaver vindt
plaats anderhalf uur voor de eerste start van die dag.
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Meting
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. In aanvulling hierop zullen controles op uitrusting
worden uitgevoerd. Controlepunten kunnen de volledige Klassenvoorschriften betreffen.
Contactpersonen zullen te zijner tijd worden benoemd en contactgegevens zullen worden bekend
gemaakt.
Na de laatste wedstrijd op de voorlaatste dag dienen de eerste vijf jollen, welke boven aan staan in
het klassement van de GOLD Fleet en de eerste drie jollen die boven aanstaan in het klassement van
de Zilver Fleet te worden aangeboden voor controle. De boten dienen in het water, dus niet op de wal
te worden aangeboden voor controle, met het zwaard verwijderd uit de zwaardkast en los in de boot.
De controles zullen zich met name richten op onderstaande klasse voorschriften:
DEF 2.4.1
J 2.11

Middenzwaard metaaldikte.
De zwaardkastsleuf breedte.

Voor nadere informatie betreffende de uitrustingscontrole wordt verwezen naar de site van de
Twaalfvoetsjollenclub (www.twaalfvoetsjollenclub.nl)
Klassen-, uitrustingscontroleur is Norbert Dielerman e-mail: norbertjandieleman@gmail.com.
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WEDSTRIJDBEPALINGEN
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf zondag 8 augustus 2021 op de website van de
Twaalfvoetsjollen klasse (www.twaalfvoetsjollenclub.nl)
en ter inzage beschikbaar op het wedstrijdkantoor tijdens de wedstrijden.

9

LOCATIE

9.1

Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het “informatiecentrum” bij de Kaagsociëteit, hier bevindt zich
ook het officiële mededelingbord.

9.2

Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit, het wedstrijdcentrum en de passantenhaven van
waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild en de Kagerplassen.
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BANEN
De te varen banen zijn een trapeziumbaan met inner- en outerloop of een “upwind downwind baan” bij
minder dan 32 ingeschreven deelnemers.
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STRAF SYSTEEM

11.1

Reserve.

11.2

Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend
zoals voorzien in RvW 70.5(a) Het Watersportverbond heeft hier, conform de bepaling bij RvW 70.5
toestemming voor gegeven.

12 SCOREN
12.1

Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van
zijn wedstrijdscores
12.2 (b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn
wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
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HULPSCHEPEN
Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen (anders dan in hun taak als
rescuevaartuig 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.
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LIG- en/ of STAPLAATSEN

14.1

Moederboten en hulpschepen van deelnemers krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen maar
worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel van de Kaagsociëteit op te volgen. Voor
deze schepen is het normale tarief aan havengeld verschuldigd (2 Euro per strekkende meter per
nacht voor niet Kaag leden).
Er moet rekening mee worden gehouden dat de ruimte aan de steigers bij de Kaagsociëteit beperkt is
en zelfvoorzienende grotere schepen voor anker moeten gaan.

14.2

Bij van Schie watersport (einde Zijldijk Leiderdorp/Warmond) is er ruime parkeergelegenheid voor
auto’s en trailers. Parkeerkosten bedragen €3,50 per dag. U kunt eventueel een meerdaagse
uitritkaart kopen. Tevens is het mogelijk bij Van Schie te kranen. Voor de actuele tarieven graag met
van Schie contact opnemen (071 5892894).
De pont van en naar de Kaagsociëteit kost € 0,80 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 1,00 per
persoon per overtocht
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RESERVE

16

RESERVE

17

RADIOCOMMUNICATIE
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.
VHF zal alleen gebruikt worden voor veiligheidscommunicatie.
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PRIJZEN
De gehele bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen.
Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter beschikking,
alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten of teams (voor
wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen additionele medailles
beschikbaar worden gesteld).
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Andere prijzen zullen worden als volgt worden gegeven: Voor de bemanning van de eerste vijf
plaatsen in het klassement (eventueel Gold- en Silverfleet) zijn prijzen beschikbaar.
De ‘Jan Vollebregt Beker’, een wisseltrofee, wordt uitgereikt aan de verantwoordelijke persoon van de
boot, die zonder aftrek het beste resultaat heeft behaald.
De verantwoordelijke persoon van de boot die als 12e eindigt (of 12e in de Goldfleet), wint de
Bronzen Jol, een blijvende wisselprijs van Roderick van Voorst tot Voorst.
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
19

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 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.
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VERZEKERING
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimumbedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.
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NAAM BEELD EN PORTRETRECHT
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.
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OVERIGE INFORMATIE
Verdere informatie, komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website van de Twaalfvoetsjollen klasse
(www.twaalfvoetsjollenclub.nl).
Contactpersoon van de Twaalfvoetsjollen klasse is:
Naam:
Hero Nieveen,
e-mail:
wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl
Voor de Kaagsociëteit geldt:
Havenmeester van dienst zie informatie bij het havenkantoor of via 06 25143150.
Voor moederschepen/hulpschepen is havengeld verschuldigd.
Verdere actuele informatie vindt u op de website van KWV de Kaag.
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Aanhangsel A (ook hier weer andere tekstopmaak)
Locatie Kaagsociëteit en KWV De Kaag te Warmond

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Over de weg
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp. U komt uit bij
Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het water aan
uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond. U
komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden
Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den
Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u
linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T- splitsing bij het water weer rechts. U
rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de
Zijldijk markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U
dient het geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein
te voldoen. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het geldend tarief per pont doen
overzetten naar de Kaagsociëteit.
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