
 

    

 

 
                                                           AANVULLENDE  
                                                   WEDSTRIJDBEPALINGEN 
                                                        VWDTP Bokaal  2021 

16m2-klasse 
Georganiseerd door de klasse-organisatie van de 16 m2 klasse 

in samenwerking met Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) 
op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2021 

op het Paterswoldsemeer 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
1. REGELS 

 
1.1* De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
             Appendix S, standaard wedstrijdbepalingen, aankondiging en de aanvullende wedstrijdbepalingen 

zijn van toepassing.  

1.2 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de 

            Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19. 
1.3  Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek van een 
             wedstrijdens official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door  
             officials om COVID-19 richtlijnen, protocols of regelgeving te implementeren, zijn geen onjuiste 
             handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was. 
1.4        Regel A5.3 RvW is van toepassing 
 
 
2.         MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS EN PALAVER 

2.1       Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord in het 
            Vooronder of elders, indien noodzakelijk.  
            Op de zaterdag zal om 10.30 uur in het Vooronder of op het terras een palaver worden gehouden 
            Indien nodig zal er ook op de zondag een palaver worden gehouden om 9.45 uur. Dit zal worden 
            aangegeven op het mededelingenbord  
      

3* WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal niet later dan 30 minuten voor de start van de 
wedstrijd worden bekendgemaakt. Dit wijzigt regel 3 SWB 

 
4 COMMUNICATIE MET DEELNEMERS 
4.1       Het  wedstrijdkantoor bevindt zich in het gebouw achter de wedstrijdtoren.   

 
5. SEINEN OP DE WAL  

5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond op een vlaggenmast op de Ooststeiger van VWDTP. 
5.2 Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 
             30 minuten' in wedstrijdsein OW. 
 
 
 
  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19


 

    

 

 
 
6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

 

6.1    Tabel met wedstrijden op za + zo 

         

                                             waarschuwingssein   waarschuwingssein     waarschuwingssein 

         Zaterdag 12 juni              1e wedstrijd                   2e wedstrijd                  3e wedstrijd               

                                                      11.25 uur                     na de lunch              z.s.m. na wedstrijd 2 

                                                    

         Zondag 13 juni                  4e wedstrijd                  5e wedstrijd                  6e wedstrijd 

                                                         9.55 uur                z.s.m. na wedstrijd 4      z.sm na de lunch 

 
6.2 Eén extra wedstrijd per dag mag worden gezeild op voorwaarde dat geen klasse meer dan één 

             wedstrijd op het schema vóór komt en de wijziging in overeenstemming met SWB 3.1 is gemaakt.  
6.3 De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag is 11.25 uur en op 
 zondag 9.55 uur.  
6.4 Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een oranje 

vlag met één geluidssein worden getoond ten minste vijf minuten voordat het waarschuwingssein 
wordt getoond.  

6.5 Op zaterdag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 18.00 uur. 
             Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 16.00 uur. 

7* KLASSENBORDEN 

7.1 De klassenborden zijn wit met zwart klasse-logo. 

 
8 WEDSTRIJDGEBIED  

8.1 Het wedstrijdgebied is het gehele Paterswoldsemeer en het Zuidelijk deel van het Hoornsemeer.   

  

9 BANEN 

9.1* De VWDTP Banenkaart 2020 toont de banen en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de 
volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet 
worden gehouden. De duur van de baan zal op zondag ongeveer 60 minuten zijn. Op de zaterdag 
ligt de streeftijd tussen de 70 en 90 minuten 

9.2        Afwijken van de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a)                                 
9.3 Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijdcomité op het startschip de baan en het eerst 

aan te varen merkteken tonen. 
9.4        De aanduiding op het startschip van de te zeilen baan is een geel bord met het 
             baannummer (geel bord met zwarte cijfers), Het eerste aan te varen merkteken is aangegeven op het 
             startschip (wit bord met zwarte letter); de volgende aan te varen merktekens staan in volgorde vermeld 
             op de banenkaart.                                                                                                                                                                              
9.5        Wordt de baan in omgekeerde volgorde gevaren dan wordt dat aangegeven met een bord met 
             daarop vermeld de lettervlag “R” of met de lettervlag “R”. 
 
10 MERKTEKENS 

10.1*  De merktekens van de vaste banen l t/m Vlll zijn roze/rood en voorzien van de beginletter van de 
naam van het merkteken, bijvoorbeeld H voor Helder, M voor Martini en G voor Groningen. 

            



 

    

 

 

 

12  DE START 

12.1 Het waarschuwingssein is seinvlag “W” 
12.2      Om boten te waarschuwen dat een race of een reeks races binnenkort zal beginnen, zal de oranje 
             vlag worden getoond met één geluidssein tenminste 5 minuten voordat een waarschuwingssein 
             wordt gegeven. De oranje vlag wordt één minuut voor het waarschuwingssein met één  
             geluidssignaal gestreken.  Dir wijzigt regel 5.2 SWB.  
12.3 De startlijn zal liggen tussen twee roze/rode boeien aan bakboordzijde van het startschip. Dit wijzigt 
             Artikel 9.2 SWB   
12.4 Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden 
             gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. Het startgebied is gedefinieerd als het 
             gebied 30 m aan loef en aan lij en 10 m aan weerszijden van de startlijn 
12.5 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW 

A5.1 en A5.2.. 

 

14*  DE FINISH 

14.1 De finishlijn zal liggen tussen twee gele boeien, ter hoogte van de starttoren. Indien de baan wordt  
             afgekort dan wordt gefinisht tussen het merkteken en een gele boei. Dit wijzigt regel 11 SWB. 
 
 
16 TIJDSLIMIETEN [EN STREEFTIJDEN] 
 
16.1 De tijdslimiet voor het eerst aan te varen merkteken en de tijdslimiet voor de finish zijn:   

 

Eerste merkteken  tijdslimiet  Finish tijdslimiet 

25 minuten  20 minuten 

 
16.2 Als geen enkele boot het eerst aan te varen merkteken heeft gepasseerd binnen de tijdslimiet, wordt 

de wedstrijd afgebroken. 
16.3 Boten die niet finishen binnen de tijdslimiet om te finishen zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt 

RvW 35, A5.1 en A5.2  

  

17 VERHOORAANVRAGEN 

17.1 De protesttijdlimiet is 45 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag, 
of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van 

de twee het laatste is. De tijd zal getoond worden op het officiële mededelingen bord. Dit wijzigt 

regel 13.2 SWB 
17.2 Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op 
            de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren 
             worden in de protestkamer gehouden, die is gesitueerd in het HSP-gebouw van VWDTP. 
17.3      Regel 65.2 RvW is als volgt gewijzigd: “ binnen 7 dagen” dient te worden gelezen als “binnen 1 uur” 
17.4      Regel 66.2 RvW eerste zin is als volgt gewijzigd: “24 uur” dient te worden gelezen als “30minuten”. 
17.5      Regel 12.4, 16.3, 18.2 en 20.1 van de aanvullende wedstrijdbepalingen zijn geen grond voor protest 
             of verhaal van deelnemende boten.  

 
 
18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  

18.2 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst mogelijke 
gelegenheid op de hoogte brengen. (Kan gemeld worden bij het wedstrijdkantoor)  



 

    

 

 

19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 
 
19.1* Vervanging van de “verantwoordelijke persoon” zal niet worden toegestaan zonder 

 voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité.  
 

20 CONTROLE OP UITRUSTING EN METING 

20.1 Een boot of uitrusting mag te allen tijde worden geïnspecteerd op naleving van de klassenregels.  

 

22 OFFICIËLE BOTEN 

22.1 Officiële boten zijn herkenbaar aan de VWDTP-verenigingsvlag en/of de gele ontheffingsvlag. 

 

24 AFVAL AFGIFTE 

24.1 Afval kan worden afgegeven aan officiële boten.   

 

25 ORGANISATIE 
 
 De wedstrijdleider is    : Rob Bosch 
 De voorzitter van het protestcomité is  : Geert Engberts 

   


