
Wedstrijdbepalingen 42ste Laser 6 Uren van de Nieuwe Meer  

Georganiseerd door W.V. De Koenen  

Op 13 november 2022 
[NP]  Geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is. 
 
1 REGELS  
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 – 2024, daarbij de klassenvoorschriften van de Laserklasse, de 
aankondiging (tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd) en deze 
wedstrijdbepalingen. 

 
1.2 [DP] De richtlijnen van het RIVM betreffende Covid-19 zijn tijdens het gehele wedstrijd 

weekend, ook voor en na de officiële wedstrijden en palavers, van toepassing. Wij verzoeken u 
vriendelijk ook deze richtlijnen volledig in acht te nemen door o.a. voldoende afstand van 
elkaar te houden, hygiëneregels op te volgen en niet met grote groepen bij elkaar te komen. 
Houd ook rekening bij het afmeren van de boten, zorg dat er ten alle tijden voldoende afstand 
is. 
Zie voor de regels Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport  
NOC*NSF:  https://nocnsf.nl/sportprotocol  
Watersportverbond: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-thema-
s/maatregelen-en-adviezen-voor-de-watersport  

 
1.3 [DP] Deelnemers en toeschouwers moeten gehoor geven aan elk redelijk verzoek van een 

official en de havenmeester van W.V. De Koenen. Niet-naleving kan wangedrag zijn.  Redelijke 
acties van officials om COVID-19-richtlijnen, -protocollen of -wetgeving uit te voeren, zelfs als 
ze later overbodig blijken te zijn, zijn geen ongepaste acties of omissies. 

 
2 INSCHRIJVINGEN  
2.1 In aanmerking komende boten kunnen worden ingeschreven door inschrijvingsformulieren van 

de organiserende autoriteit in te vullen op www.wvdekoenen.nl  
2.2  De deelnemende boten moeten bij toerbeurt worden bemand door de op de 

inschrijvingsformulieren aangegeven 2 deelnemers. 
2.3  Om in aanmerking te komen als Master moeten beide deelnemers van het team op het 

moment van de wedstrijd ouder zijn dan 45 jaar. 
2.4 Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld. 

Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van 
redenen uiterlijk 1 uur voor de start van de wedstrijd bij de informatiebalie te worden 
ingediend.  

2.5 De informatiebalie bevindt zich in het clubhuis van WV De Koenen en  is open op 13 November 
2022 vanaf 08:00 uur. 

 
3 MEDEDELINGEN AAN  DEELNEMERS    
3.1 De informatiebalie bevindt zich in het clubhuis van WV De Koenen en  is open op 13 November 

2022 vanaf 08:00 uur. 



3.2 Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, 
geplaatst in het clubhuis van de W.V. De Koenen.  

3.3 Het Palaver zal om 9:00 plaatsvinden in het clubhuis van de W.V. De Koenen. 
3.4 Op de wedstrijddag zal voor 08:30 uur een weerbericht op het mededelingenbord of door 

middel van teletekst worden bekendgemaakt.  
3.5 De officiële deelnemerslijst wordt zo spoedig mogelijk na het registreren van de boten 

bekendgemaakt op het mededelingenbord.  
3.6  Na afloop van de wedstrijd worden de uitslagen bekend gemaakt op het mededelingenbord en 

op de website van WV De Koenen. 
 
4 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN  
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld vóór 9.00 uur. 
 
5 SEINEN OP DE WAL 
5.1  Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij het clubhuis van de W.V. De 

Koenen. 
5.2  Seinvlag ‘OW’ met twee geluidssignalen betekent: ‘Uitstel van de wedstrijd’. In afwijking van 

“wedstrijdseinen” (RvW) zal het waarschuwingssein niet eerder dan 20 minuten nadat ‘OW’ is 
weggenomen worden gegeven (één geluidssignaal bij het wegnemen). 

 
6 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN  

 ILCA6 ILCA6 Masters ILCA4 ILCA7 ILCA7 Masters 
Waarschuwingssein 09:55 uur 09:55 uur 09:55 uur 10:00 uur 10:00 uur 
Startsein 10:00 uur 10:00 uur 10:05 uur 10:05 uur 10:05 uur 

 
Na 14:00 uur zal er geen waarschuwingssein meer worden gegeven.  
 
7 KLASSENVLAG   

 ILCA7 ILCA7 Masters ILCA6 ILCA6 Masters ILCA4 
Klassenvlag D D E E E 

 
8 WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED  
8.1  Het wedstrijdgebied wordt aangegeven op het bord tijdens het palaver. 
8.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan 

weerszijden van de startlijn.  
 
9 BAAN  
9.1 De te zeilen baan, alsmede de volgorde, waarin de merktekens moeten worden gerond of 

voorbijgevaren wordt tijdens het palaver meegedeeld. 
9.2  Elke keer na het ronden van één van de skippyballen aan weerszijden van de steiger van de 

W.V. De Koenen wisselt het team van bemanning.  
 
10 MERKTEKENS 
10.1 De merktekens van de baan zijn als volgt herkenbaar: De scheepvaartbetonning 2 t/m 8 en 

oranje cilindrische tonnen genummerd 10 t/m 20.  
 
11 START 
11.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 van de RvW. 



11.2  Het startschip is herkenbaar aan de ‘Koenenvlag’ (blauw met een witte ‘K’ ) in de top van de 
mast.  

11.3  Het startschip bevindt zich zo mogelijk aan het stuurboorduiteinde van de startlijn. In verband 
met de wettelijke ankerbeperkingen hoeft het startschip niet voor anker te liggen.  

11.4  Aan het tegenoverliggende uiteinde van de startlijn kan zich een contra startschip bevinden 
11.5  De startlijn is gedefinieerd als de lijn tussen een oranje skippybal met een groene vlag aan 

stuurboordzijde en een oranje skippybal met een rode vlag aan bakboordzijde, gezien in de 
richting van het eerste merkteken. Dit wijzigt de Wedstrijdseinen. 

11.6  Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied 
vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden. Een boot die later start 
dan 9 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 en A5.2.  

 
12 TERUGROEPEN  
12.1 In afwijking van regel 29.1 en 30.1 zullen niet teruggekeerde boten worden bestraft met een 

straftijd van 10 minuten. Bij de aanvang van de derde ronde dient men deze 10 minuten 
straftijd te nemen. Dit houdt in 10  minuten wachten bij het wisselen alvorens verder te varen! 

 
13 COMITÉSCHEPEN  
13.1 Comitéschepen zijn herkenbaar aan de ‘Koenenvlag’ en/of een blauwe vlag met reddingsboei. 
13.2 Rescueboten zijn herkenbaar aan: het opschrift “RESCUE” op de romp en/of een blauwe vlag 

met reddingsboei.  
13.3 Handelingen van comitéschepen zullen geen grond voor verhaal vormen. 
 
14 FINISH  
14.1 De finishlijn wordt gevormd door een 2 oranje skippy ballen met witte vlag er bovenop en ligt 

voor de finishtoren van de W.V. De Koenen. Dit wijzigt de Wedstrijdseinen. 
14.2 De finish vindt plaats omstreeks 16.00 uur of zoveel eerder als de omstandigheden dit 

noodzakelijk maken en wordt aangegeven met een blauwe vlag, vergezeld van een geluidsein 
bij het hijsen, op de finishtoren. Indien mogelijk wordt dit tevens met een blauwe vlag kenbaar 
gemaakt bij of vóór scheepvaartbetonning 2.  

 
15  STRAFSYSTEEM 
15.1  Voor alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de TweeRondenstraf is vervangen door de Eén-

Rondestraf. 
 
16 VERHOORAANVRAGEN  
16.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij de 

Informatiebalie in het clubhuis van de W.V. De Koenen. 
16.2 Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 30 minuten nadat de laatste boot gefinisht is in de 

laatste wedstrijd van de dag of nadat de wedstrijd is afgebroken. 
16.3  Mededelingen over protesten zullen worden vermeld binnen 15 minuten na het verstrijken 

van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van 
de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken.  

16.4  In afwijking van regel 65.2 (RvW) moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk 
worden ingediend binnen 30 minuten na de mondelinge uitspraak.  

16.5  In afwijking van regel 66 (RvW) is de tijdlimiet voor het indienen van een verzoek tot 
heropening gesteld op één uur na de mondelinge uitspraak van het protest. 

 



 17  [NP][DP] VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

17.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité bij de eerst mogelijke 
gelegenheid op de hoogte brengen. 

17.2 Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Een 
rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig. 

17.3 Indien één van de seinen ‘N boven H’, ‘OW boven H’ of ‘OW boven A’ op één of meer RC-
vaartuigen wordt getoond, dienen de boten van de betreffende klasse(n) onverwijld naar de 
haven terug te keren. 

18  VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING 

18.1 Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van het wedstrijdcomité.  

19  CONTROLE OP UITRUSTING EN METING 

19.1  Een boot of uitrusting mag te allen tijde worden geïnspecteerd op naleving van de 
klassenregels, de aankondiging en wedstrijdbepalingen. 

19.2  [DP] een boot moet naar een aangewezen gebied gaan, als een wedstrijdofficial hem dat 
aangeeft. 

20 AFVALAFGIFTE 
20.1 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of officiële boten.   
 
21 RISICOSTATEMENT 
21.1 RRS3 stelt: ‘De verantwoordelijkheid voor de beslissing van een boot om deel te nemen aan 

een race of om te blijven racen is van hemzelf alleen.’ Door deel te nemen aan dit evenement 
is elke deelnemer het ermee eens en erkent hij dat zeilen een potentieel gevaarlijke activiteit 
is met inherente risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zeeën, plotselinge 
veranderingen in het weer, het falen van apparatuur, fouten in de beheersing van boten, 
slechte zeemanschap door andere boten, verlies van evenwicht op een onstabiel platform en 
vermoeidheid wat resulteert in een verhoogd risico op letsel. Inherent aan de zeilsport is het 
risico van blijvend, catastrofaal letsel of de dood door verdrinking, onderkoeling of andere 
oorzaken.  

 
22 VERZEKERING 
22.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimumbedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan. 
 
23 RADIOCOMMUNICATIE   
23.1 Behalve in nood situaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch 

spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten. 
 
24 PRIJZEN 
24.1 Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.   
24.2 Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal inschrijvers.  
24.3 De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de finish plaats in het clubhuis van de W.V. De 

Koenen.  
 



25 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 
25.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de Organiserende Autoriteit 

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. 

25.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de Organiserende Autoriteit 
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.  

 
26 RULE 42 
26.1 [DP] Voor het overtreden van regel 42 kan de protestcommissie ook een tijdstraf of 

rondestraffen opleggen. 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


