
WEDSTRIJDLICENTIES EN RABENHAUPT 

 

Een wedstrijdlicentie is een vereiste voor het deelnemen aan zeilwedstrijden onder het RvW 

(Regels voor Wedstrijdzeilen). Dus aan alle wedstrijden van landelijke betekenis en daar 

hoort de Rabenhaupt bij.  

Niet alleen geef  je hiermee aan dat je je houdt aan de regels van het Watersportverbond  maar 

ondersteun je ook de opleiding en deskundigheid van de vrijwilligers die het wedstrijdzeilen 

mogelijk maken.  

Bij kleinere wedstrijden is het actief controleren van de licenties niet gebruikelijk en dat geldt 

ook voor onderlinge wedstrijden, zoals  de zondagochtend- en de dinsdagavondcompetitie.  

 

Zodra wedstrijden echter een open karakter hebben en toegankelijk zijn voor zeilers van 

"buiten" is het een verplichting van de organiserende vereniging om actief te controleren.  

Tijdens de Rabenhaupt vindt deze  controle plaats en zal er gecontroleerd gaan worden op 

het bezit van een wedstrijdlicentie. 

Zonder een licentie is het deelnemen aan deze wedstrijden dus niet mogelijk.  Bij de 

inschrijving kan al worden aangegeven dat je in het bezit bent van een wedstrijdlicentie.  

Een wedstrijdlicentielicentie is zeer eenvoudig op de website van het Watersportverbond te 

regelen; deze is persoonlijk en niet gekoppeld aan de boot. Voor de duidelijkheid een licentie 

is niet alleen verplicht voor de stuurman maar ook voor de bemanning.  

 

We kennen drie soorten licenties 

1. Wedstrijdlicentie, geldig voor 1 kalender jaar, vanaf het jaar dat men 22 

wordt. Deze licentie wordt automatisch verlengd. Deze licentie kost € 41,50   

2. Wedstrijdlicentie, geldig voor 1 kalender jaar, t/m het jaar dat men 21 wordt. Deze 

licentie wordt automatisch verlengd. Deze licentie kost € 20,75  

3. Evenement-/opstaplicentie geldig gedurende 7 dagen, startdatum te bepalen bij 

aanschaf. Deze licentie is een onbeperkt aantal maal per jaar aan te schaffen. Deze 

licentie kost €  10,50 

En met deze  licentie conformeren we ons aan de zeilregels (een eerlijk verloop) en kunnen 

gekwalificeerde comité leden opgeleid worden.  

En dragen we bij aan de organisatie  van de wedstrijdsport zowel nationaal als internationaal. 

 

Een uitgebreidere uitleg van het Watersportverbond is te vinden via de volgende link: 

waarom-een-wedstrijdlicentie 

 

Voor verdere vragen kun je terecht bij ons wedstrijdkantoor via wedstrijdkantoor@vwdtp.nl 

Kortom zorg dat je voor de Rabenhaupt je wedstrijdlicentie geregeld hebt. 

 

Wedstrijdcommissie VWDTP 

 

 

 
 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie/waarom-een-wedstrijdlicentie
mailto:wedstrijdkantoor@vwdtp.nl

