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georganiseerd door de Vereniging Watersport De Twee Provinciën 
  in samenwerking met de Laser klasse-organisatie 

op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022 
op het Paterswoldsemeer 

 
 
1.  DE REGELS 
1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 
1.2        Iedere persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste 

licentie. Dit is niet van toepassing voor de polyvalk - klasse 
1.3  Appendix S en de “aanvullende wedstrijdbepalingen” zijn van toepassing. 
 
 
2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
2.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de Laser- klasse en voor de Sailhorse, 16m2, Solo, Polyvalk en 

jeugdklassen. 
2.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via 

https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/keuze Rabenhauptwedstrijden.  
2.3 De sluiting van de inschrijving is op woensdag 24 augustus om 20.00 uur 
 
 
3. INSCHRIJFGELD 
3.1 Het inschrijfgeld bedraagt voor eenmansboten € 30 en voor tweemansboten € 40 
3.2  Bij aanmelding kan ook worden ingetekend voor de lunch op zaterdag en zondag à € 10.00  per 

persoon per maaltijd en voor het ontbijt op zaterdag en zondag voor € 10.00 per persoon per 
maaltijd. 
De steigerborrel - twee gratis consumpties per persoon- na de wedstrijden op de zaterdag wordt 
door VWDTP aangeboden. 

3.3        Het inschrijfgeld en de betaling voor lunch/ontbijt enz. kunnen op vrijdag 26 augustus en op zaterdag 
             27 augustus via de pin bij de registratie worden betaald.  
   
            
 
4. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
4.1 Aanmelding en registratie: Vrijdag 26 augustus van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 27 augustus 

van 9.30 tot 10.30 uur. Aanmelding vindt plaats in de bestuurskamer in het Vooronder.   
4.2 Zowel op de zaterdag als op de zondag zijn er 3  wedstrijden van ± 60 min met onderbreking van 

de lunch. Zaterdag is de lunch na de eerste wedstrijd. Zondag na de tweede wedstrijd. 
4.3 De tijd voor het waarschuwingssignaal voor de eerste wedstrijd van de eerst startende klasse op 

zaterdag is 11.25 uur en op zondag om 10.25 uur. Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of 
wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal de oranje vlag worden getoond met één geluidssein ten 
minste vijf minuten voor het waarschuwingssein. 

4.4        De startvolgorde van de klassen zal op het mededelingenbord worden bekend gemaakt. 
4.4       Op de zaterdag zal na 18.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven. 
            Op de zondag zal na 16.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven  
4.5 Op zaterdag is er een palaver om 10.30 uur. Indien nodig zal er ook op zondag een palaver zijn om 

09.15 uur. Dit zal worden aangegeven op het mededelingenbord in het Vooronder 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
RABENHAUPTREGATTA 

27 en 28 augustus 2022 
 

Laser-evenement 

en 

open wedstrijden voor de Sailhorse, 

16m2, Solo, Polyvalk  

en jeugdklassen 

 

 

 

 
 

Tevens landelijk zeilevenement voor 

Laser, Laser Radiaal, Laser 4.7  



2 

 

 
5. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 De aanvullende wedstrijdbepalingen zijn digitaal beschikbaar vanaf 10 juli op de site van VWDTP 

De aanvullende wedstrijdbepalingen worden niet uitgedeeld: u kunt ze zelf downloaden en printen 
vanaf https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/keuze Rabenhauptwedstrijden 

 
 
6.  LOCATIE  
6.1 Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied, de haven en Parkeergelegenheid. 
             Het wedstrijdgebied is het gehele Paterswoldsemeer en het Zuidelijk deel van het Hoornsemeer 
6.2 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in  het kantoor van de wedstrijdcommissie van  VWDTP,  

Meerweg 227,  9752XD Haren, tel 050 – 3091366  
 
  
7. BANEN 

De te zeilen banen is de Paterswoldsemeerbaan,  zoals beschreven in de VWDTP-banenkaart vanaf 
2020. De banenkaart is beschikbaar bij de inschrijving en een waterbestendig exemplaar is voor € 3 
te koop.  

 
8. SCOREN 
8.1 Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.  
8.2 (a)  Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn  
             van zijn wedstrijdscores. 
8.2 (b)  Wanneer vijf of zes wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn       

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
 
9. HULPSCHEPEN 

Hulpschepen zijn kenbaar zijn door een gele ontheffingsvlag  
 
10. PRIJZEN 
 Per 3 deelnemers is één prijs beschikbaar met een maximum van vijf. 
 
11.        WALPROGRAMMA 
             Een  walprogramma is in voorbereiding. We gaan er een prachtig weekend van maken.  
 
12. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 3 RvW, 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. 

 
13. VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 
bedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 
 

14. STALLING TRAILERS en AUTO’S 
 Het parkeren van auto’s op het terrein van VWDTP zal in dit weekend niet mogelijk zijn. Boten en 

trailers krijgen voorrang. Hoe het geregeld is, zal via de mail aan de deelnemers bekend worden 
gemaakt en bij aankomst aan de poort van het terrein worden meegedeeld.  

 
15. NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 
15.1     Door aan dit evenement deel  te nemen, accepteren deelnemers dat zij kunnen worden  
            gefotografeerd en/of op video vastgelegd kunnen worden terwijl zij aan de wedstrijd deelnemen en/of  
            gebruik maken van de VWDTP faciliteiten en zij stemmen in met het maken van zulke opnamen en  
            het gebruiken, hergebruiken, publiceren van dergelijke opnamen In alle media, al dan niet met de  
            naam van de deelnemer, zonder compensatie en zonder de toestemming van de deelnemer voor  
            dergelijke beelden of het gebruik ervan. Video camera’s kunnen ook op boten worden aangebracht. 
15.2     De uitslagen van dit evenement  worden online gepubliceerd onder vermelding van klasse,  
            zeilnummer, naam stuurman en bemanning. 
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16. OVERIGE INFORMATIE 
16.1      Het plaatsen van tenten, campers of caravans is op het terrein van VWDTP niet mogelijk.  
16.2      De wedstrijdorganisatie wil graag van de deelnemers na afloop weten of het evenement aan de 
             verwachtingen heeft voldaan en is op zoek naar suggesties om de organisatie in de volgende jaren  
             nog beter te maken. Om deze informatie te krijgen zal na afloop van het evenement een niet veel tijd 
             vergende enquête worden gehouden.  
 
                                  ). 
             Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het wedstrijdkantoor, tel.: 0622240727  

( Dienke Nannenberg). Het  e-mailadres is  wedstrijdkantoor@vwdtp.nl.  
 

 
 
VWDTP Wedstrijdcommité 
Hans Slijkhuis, wedstrijdleider 
 
 
 
 
Aanhangsel A: Wedstrijdgebied  
 
 

 
 

Clubhuis VW DTP 

 naast Clubgebouw 
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