
 
Wedstrijdbepalingen Open Valkendag 1 oktober 2016 

 

Wedstrijdleider: Gerhard Visser 
Schipper startschip: Bertus Dijkstra 
Tijd en uitslagen: Marietje Dijkstra 
Rescueboot:  Bauke Jager en Diederick van Ginhoven 
Beheer ’t Roefke: Emmy Breuk, Anny Jager en Aafke Walinga 
 
Bijlage A: Het wedstrijdgebied 

A1 – tot het wedstrijdwater van het Slotermeer wordt aangemerkt alle water wat zich bevindt ten westen van de 

doorgaand vaargeul tussen Sloten en Woudsend. 

A2 – het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in de betonde 

vaargeul tussen Sloten en Woudsend. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar gemaakt aan de lijn gevormd 

door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de definities RvW. 

Bijlage B: Banen en merktekens 
In het wedstrijdveld wordt een driehoeksbaan gezeild.  Mededelingen tijdens 
het palaver om 9.15 uur. 
B1 – De wedstrijdbaan, de volgorde waarin de merktekens moeten worden 
gerond zijn als volgt: 
Start – 1 - 2 – 3 – 1 – 3 -Finish 
B2 – Merktekens 
2.1 De merktekens van de banen zijn oranje boeien voorzien van zwarte 

nummers 1, 2 en 3. 
2.2 De merktekens van de start – lijn zijn ongenummerde oranje boeien. 

 
 
 
 
 

C1. De startprocedure 

  Waarschuwingssein (5 minuten sein): Hijsen vlag W en 1 hoornstoot 

  Voorbereidingssein (4 minuten sein): Hijsen vlag P en 1 hoornstoot 

  Eén minuutsein: Strijken P-vlag en 1 hoornstoot 

  Start: Strijken W-vlag en 1 hoornstoot  

 

C2. Individuele terugroep 

Bij een individuele terugroep wordt vlag X getoond en worden herhaalde geluidssignalen gegeven 

 

C3. Algemene terugroep 

Bij een algemene terugroep wordt vlag EV getoond met 2 hoornstoten 
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep is 5 minuten na de ongeldig verklaarde start. Het strijken van  
vlag-W voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als visueel nieuw waarschuwingssein.  
Direct na het strijken wordt vlag-W  weer getoond. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Papa_flag.svg/75px-Papa_flag.svg.png&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Seinvlag&docid=n6KreJYksXISjM&tbnid=U5rL1P69GIV_dM:&w=75&h=50&bih=847&biw=1110&ved=0ahUKEwiztaHH-qrPAhVMthQKHfFyCcA4ZBAzCAkoBzAH&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Papa_flag.svg/75px-Papa_flag.svg.png&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Seinvlag&docid=n6KreJYksXISjM&tbnid=U5rL1P69GIV_dM:&w=75&h=50&bih=847&biw=1110&ved=0ahUKEwiztaHH-qrPAhVMthQKHfFyCcA4ZBAzCAkoBzAH&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://static.wixstatic.com/media/6ee078_4970d52b00a647e58fd5064bb825ed6e.png/v1/fill/w_90,h_90,al_c,lg_1/6ee078_4970d52b00a647e58fd5064bb825ed6e.png&imgrefurl=http://wvzandvoort.nl/activiteiten/kiten/kite-course-racen/&docid=b8KixZfVdeUuNM&tbnid=nB1mRLGtuUbzsM:&w=90&h=90&bih=847&biw=1110&ved=0ahUKEwi-yMzaiqvPAhUBlhQKHW1RB8wQMwhQKCwwLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://docplayer.nl/docs-images/27/9817216/images/10-0.png&imgrefurl=http://docplayer.nl/9817216-Programma-en-wedstrijdbepalingen.html&docid=XN8_r-Og61xqjM&tbnid=sAIDNPMA6CqpHM:&w=799&h=490&bih=847&biw=1110&ved=0ahUKEwiztaHH-qrPAhVMthQKHfFyCcA4ZBAzCAQoAjAC&iact=mrc&uact=8


Aanvulling wedstrijdbepalingen 
Regels 
2.4 Op de wedstrijden zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen (RVW 2013-2016) met al haar aanvullingen 
en bepalingen van het KNWV, inclusief KNWV-bepaling Appendix S (blz 167 RvW) 
Mededelingen aan de deelnemers 
2.1 Deze worden s’morgens bekend gemaakt in het clubgebouw “It Roefke” tijdens het palaver. 
2.2 Bij betaling van de gelden worden tevens de nummers van de boten en de wedstrijdbepalingen uitgereikt. 
Programma van de wedstrijden. 
5.2 De volgorde van de geprogrammeerde wedstrijden is als volgt: 
 

Dag Wedstrijd Tijd van het 1e Waarschuwingssein 

Zaterdagmorgen 1 10.10  

 2 Zo spoedig mogelijk 

Zaterdagmiddag 3 13.25 

 4 Zo spoedig mogelijk 
 

5.3  Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of een reeks van wedstrijden spoedig zal beginnen,  
       zal 5 minuten voor het waarschuwingssein een oranje vlag worden getoond op het startschip, 
       met een attentiesein. 
5.3 Het waarschuwingssein voor de 1e wedstrijd wordt gegeven om 10.10 uur.  
       De 2e wedstrijd volgt zo spoedig mogelijk. 
       Het waarschuwingssein voor de 3e wedstrijd wordt gegeven om 13.25 uur. 
       De 4e wedstrijd volgt zo spoedig mogelijk. 
       Na 16.00 uur wordt geen waarschuwingssein meer gegeven. 
Wedstrijdgebied 
6.1 In de betonde vaargeulen dient men de niet deelnemende schepen voorrang te geven. 
Merktekens: 
9.1 De merktekens van de baan zijn bolvormig 
Afkorten baan:  
12.1 De finish zal liggen tussen een denkbeeldige lijn tussen een boei en het finishschip. 
        Vlag S (wit met blauw vierkant) wordt getoond met 2 hoornstoten. 
Finish: 
13.1 Het startschip is tevens finishschip en voert bij de finish een blauwe vlag. 
 
Tijdslimiet: Boten die niet finishen binnen 15 min. nadat de eerste boot is gefinisht zullen de score DNF krijgen. 

 

Bij het finishen dient men het uitgereikte nummer duidelijk te tonen. 

Het uitgereikte nummer dient in de betreffende boot aanwezig te blijven.  

Na de slotwedstrijd wel meenemen en inleveren in het clubgebouw. 

Na de morgen wedstrijden wordt er als volgt van boot gewisseld: 

De uitslag na de eerste serie van 2 wedstrijden is bepalend voor het toekennen van de boot.  

De bemanning van de laagst geplaatste boot, zeilt ‘s middags in de boot van de hoogstgeplaatste en zo verder.  

Deze indeling wordt bekend gemaakt tijdens de lunch in het clubgebouw en op het mededelingenbord. 

Afwijzing van aansprakelijkheid 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie van de Open Valkendag. 

De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in 

samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

Alle deelnemers aanvaarden een hoofdelijke aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de gebruikte boten.  

Let op: We varen met de boten van De Stipe, de Ulepanne en Marswâl.  

Schade varen kost de eigenaren altijd geld, en dat is uiteraard niet de bedoeling! 

Veel plezier en succes! 


