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Notice of Race 
Combi-Randmeren Zeewolde    19 juni 2022 

Locatie: Wolderwijd 
 
 

Georganiseerd door Watersportvereniging Zeewolde 
Bolhaven 20 

3891AC Zeewolde 
 

Contact: 
optiteam@wvzeewolde.nl  

Patrick: 06-52093825 
 
 

 
1 DE REGELS 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 - 2024. 

1.2 De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing, daarbij de voorschriften 

van de deelnemende klasse en de Aankondiging, tenzij deze door de wedstrijdbepalingen 

worden gewijzigd. 

1.3 Het Combi Promotiereglement van Combi Randmeren is van toepassing. 

1.4 Tevens is het Jeugdreglement voor Optimisten Groen van toepassing.  
 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord. 

De locatie nabij Clubschip Bolschuit. 

 

3 EVENEMENT RECLAME 

Indien van toepassing kan een boot verplicht worden aan beide zijden op de voorste 25% 

van de romp een door de Organiserende Autoriteit beschikbaar te stellen reclame uiting 

van een evenementsponsor aan te brengen. 

 

4 DEELNEMERS 
Inschrijvingen staan open voor Optimist Junior en Benjamin, Optimist Groen,  

Optimist Fun ( Q-cup).  

Zwaardboten; Laser, Splash, RS Feva, Hansa klasse 2.3 en SW-open. 
  

mailto:optiteam@wvzeewolde.nl
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5 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 

1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. 

Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd 

inhoudt zal worden vermeld vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 
 

6 INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan door een elektronisch inschrijfformulier in te vullen. 
https://forms.gle/tQ9pkZ4zzL8okM48A 

 

De inschrijvingskosten bedragen:  
€10,- voor één mans boot 

€15,- voor tweemans boot 
 

7 PUBLIKATIE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Wedstrijdbepalingen worden twee weken van te voren gepubliceerd op de website van 
Watersportvereniging Zeewolde: www.wvzeewolde.nl en op de Combi Randmerenwebsite 

www.combi-randmeren.nl 
Deelnemers moeten zelf de wedstrijdbepalingen en banenkaart uitprinten/meenemen. 

 

8 SEINEN OP DE WAL 

Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij de locatie 

Bolschuit. 

 

Onderstaande is met uitzondering voor de Fun-cup (Q-cup). Voor deze deelnemers is 
een alternatief programma beschreven bij 14. 

 
 

9 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 

 

9.1 STARTGROEPEN EN STARTVOLGORDE  

9.1.1 De startvolgorde en de samenstelling van de startgroepen worden minimaal 1 uur voor de 

aanvang van de 1ste wedstrijd op het mededelingenbord bekend gemaakt. 

9.1.2 Het wedstrijdcomité kan de startvolgorde wijzigen om wachttijden als gevolg van een 

Algemene Terugroep of andere vertraging te beperken. Let dus op je klassenvlag! 

9.1.3 Het wedstrijdcomité heeft het recht om klassen gecombineerd te starten als er in een 

klasse te weinig inschrijvers zijn voor een zelfstandige startgroep. Voor een klasse met te 

weinig deelnemers hoeven geen prijzen te worden uitgereikt. 

9.2 AANTAL WEDSTRIJDEN 

Er wordt voor alle klassen naar gestreefd om 5 wedstrijden te varen. Het 

wedstrijdcomité zal zo snel mogelijk na de finish beginnen met een nieuwe 

startprocedure. 

9.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is: 

https://forms.gle/tQ9pkZ4zzL8okM48A
http://www.wvzeewolde.nl/
http://www.combi-randmeren.nl/
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Datum Waarschuwingssein Klasse 

Zondag 09:55 uur 1ste klasse van het schema 
 

Wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zal worden op dezelfde dag, moet het 

waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is worden 

gegeven. 

 

N.B. De eerste start voor Groen is een ‘practice-race’ en telt niet mee in de score. 

 

9.4 Na 16:00uur zal geen waarschuwingssein worden gegeven. 

 

10 KLASSENVLAGGEN 

KLASSENVLAGGEN 

Laser O vlag (Oscar)  

Splash G vlag (Golf)  

Open Klasse K vlag (Kilo)  

Optimist D vlag (Delta)      

(Benjamin + Junior) 

Optimist  F vlag (Foxtrot)  

(Groen) 

 

11 WEDSTRIJDGEBIED / WEDSTRIJDBAAN 

Het wedstrijdgebied is op het Wolderwijd.  

De wedstijdbaan is een Trapeziumbaan met Inner- en Outer loops. 

12 SCOREN 
12.1 Er is geen minimum aantal wedstrijden vastgesteld om de serie geldig te maken. 

 

12.2 Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot 
het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. Wanneer 5 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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12.3 COMBI-TOTAALKLASSEMENT 

Voor de Totaalklassement zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A van 

toepassing zijn. De resultaten van de gezeilde wedstrijden van een evenement inclusief de 

eventuele aftrekwedstrijden zullen meetellen voor het overall resultaat. Dit wijzigt RvW 

Appendix A9. 

De regeling van het aantal af te trekken wedstrijden is terug te vinden op de betreffende 

combi site. 

12.4 Indien de Optimist Junior en Optimist Benjamin in 1 startgroep starten, zullen van de twee 

klassen een apart klassement bijgehouden worden. Benjamin-zeilers tellen voor beide 

klassementen mee. 

13 HULPSCHEPEN 

Teamleiders, coaches en andere begeleidende personen (anders dan in hun taak als Rescue 

boten) mogen zich niet in het wedstrijdgebied bevinden van het moment van het 

voorbereidingssein totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het 

wedstrijdcomité het sein heeft gegeven voor uitstel, algemene terugroep of afbreken. 

 

Bij de Optimist Groen klasse en deelnemers waarvoor ondersteuning nodig is zal hier 

minder streng tegen worden opgetreden als dit van te voren bij het comité is aangemeld. 

 
14 PROGRAMMA FUN-CUP (Q-CUP) 

Voor de deelnemers in de FunCup is dit de eerste kennismaking met het wedstrijdzeilen. De 

bedoeling is dat ze een leuke dag hebben en een heel eenvoudig baantje zeilen om zo 
kennis te maken met het wedstrijdzeilen en daar enthousiast voor te worden.  

9:00 uur palaver (voor iedereen) 

9:15 uur Fun-cup boten het water op 
10:00 uur eerste oefenwedstrijdje 

11:00 uur eerste wedstrijd 1x +/- 20 minuten 
12:30 uur lunch aan de kant 

13:30 uur terugkoppeling wedstrijden ochtend 

14:00 uur start wedstrijden (3x +/- 20  minuten) 
17:00 uur prijsuitreiking  

 
15 PRIJZEN 

In iedere klasse zullen prijzen uitgereikt worden. Het aantal prijzen per klasse zal bepaald 

worden door het aantal inschrijvingen.  
 

16 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RVW 4, Besluit 

om wedstrijd te zeilen. 

De Organiserende Autoriteit, het Watersportverbond, de klassenorganisaties noch enige 

andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige 

aansprakelijkheid voor de schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel 

daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de 

wedstrijden. 
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17 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 

17.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de Organiserende Autoriteit 

en Combi Randmeren 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. 

17.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de Organiserende 

Autoriteit en Combi Randmeren toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij 

inschrijving, op te slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en boot 

naam op te slaan en te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen 

gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard 

blijven doch niet langer dan voor de organisatoren noodzakelijk. 

 

18 VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimum bedrag van € 1.000.000,= per incident of het equivalent daarvan. 

 

 

LOKATIE 
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