
1

WATERSPORTVERENIGING

Uitnodiging
EN Wedstrijdbepalingen

VOOR DE 

zeilwedstrijden 

2020



2 3

Standaard wedstrijdbepalingen van 

WSV Gooierhaven en WSV AVOH

GH = Verantwoordelijke vereniging: Gooierhaven, AVOH = Verantwoordelijke vereniging: AVOH.

De uitslagen van die avond worden bij de betreffende vereniging bekendgemaakt.

Op de met * gemarkeerde data zal in SW A en SW B klasse Almere Haven meestarten.

AgendA

Zomeravond wedstrijden
di 7 juli GH, di 14 juli* AVOH,
di 18 augustus GH, di 25 augustus* AVOH
di 1 september GH, di 8 september* AVOH met prijsuitreiking.

Zomeravond wedstrijden Botters 
di 9 juni GH, di 23 juni GH,
di 7 juli GH,
di 18 augustus GH,
di 1 september GH, di 8 september* AVOH met prijsuitreiking in 't Foksel.

Gooimeercup wedstrijden
Zondag 6 september twee wedstrijden.

Nek aan Nek race / Toertocht
za 12 & zo 13 september AVOH.

Jan Luyendijk Memorial race
di 15 - za 19 september AVOH.

Snertrace
za 17 oktober, AVOH.

Overige regionale wedstrijden (organisatie geheel bij betreffende vereniging)
za 22 augustus Eenzame noord race, W.S.V. Almere Haven.
za 5 september Hooikist race, R&ZV Naarden.
5-8 september Pampusregatta, ZV ‘t Y en W.S.V. Flevomare.

deel I AAnVULLende WedSTRIJdBePALIngen OP RvW

1.  Regels
De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 
2017-2020 inclusief alle wijzigingen en de bepalingen van het Watersport 
Verbond, daarbij de klassenvoorschriften van de betreffende klasse, tenzij 
enige van deze door deze wedstrijdbepalingen wordt gewijzigd.

Uitnodiging

Beste Watersporter(ster),

Hierbij nodigen de besturen van de Watersport Verenigingen AVOH en 
Gooierhaven u onder voorbehoud van en met in achtneming van 
opgelegde virus-maatregelen uit deel te nemen aan de door ons 
georganiseerde zeilwedstrijden.

Dit boekje geeft de de wedstrijdbepalingen weer voor het seizoen 2020.
Leest u dit reglement goed door, zodat er tijdens de wedstrijden geen vragen 
en/of problemen ontstaan.

De meest in het oog lopende wijzigingen zijn dat de banenkaart vele 
wijzigingen heeft wegens het verplaatsen van de recreatiebetonning en de 
Snertrace wordt onder de normale SW rating gevaren.
Wederom worden de baanbeschrijvingen van de zomeravondwedstrijden op 
de sites gepubliceerd welke onderhevig zijn aan de wierproblematiek.

De zeilwedstrijden zijn altijd serieuze en sportieve wedstrijden met een sterk 
recreatief karakter geweest en wij hopen, dat ook dit jaar u hieraan weer zult 
meewerken, zodat een serie prettige wedstrijden ons te wachten staat.

Succes!

Wedstrijdcommissie:
Algemene zaken Adri Hidding
Banen Hans Colenbrander
SW meetbrief Kees Corts
Inschrijven/klasse indeling Rob Schoots
Protesten Kees Corts / Hans Colenbrander
Uitslagverwerking Stanley Braham
 Harm Steenkamp
 Hans Bakker
 Stephan van den Berg 
Planning startschippers  Marja Smit

Bij vragen, suggesties of opmerkingen kunt u een mail sturen naar wedstrijden@
avoh.nl.  Indien mogelijk graag een onderwerp vermelden zoals toegekend aan 
de commissieleden. We proberen de mail zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken.
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8. Melden: 
Een jacht dat meedoet aan de wedstrijd dient zich vóór de start te melden bij 
het startschip, door het startschip te passeren aan de van de startlijn afge-
keerde zijde van het startschip zonder daarbij startende schepen te hinderen. 
Men dient zich te vergewissen dat u gezien bent.

9. Wedstrijd- en Startgebied
9.1 Zie de bijzondere bepalingen betreffende wedstrijd.
9.2 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan voor- en
 achterzijde en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

10. Baan
10.1 Markeringen op het startschip:

De te zeilen baan wordt op het startschip aangegeven met een geel bord 
met een zwart nummer. Dit nummer verwijst naar de banenkaart waarop 
per klasse de volgorde is aangegeven  waarin de merktekens moeten wor-
den voorbijgevaren. 
Het gele bord is zichtbaar vanaf het waarschuwingssein tot het startsein van 
de betreffende klasse. (Na het startsein zal deze baan aanduiding mogelijk 
worden weggenomen ivm een eventueel volgende te starten klasse). Indien 
de baan 2 of drie keer gevaren dient te worden, dan wordt dit getoond door 
2 respectievelijk 3 oranje ballen op het startschip

11. Merktekens
11.1 Te ronden merktekens van de vaste banen: 

Als weergegeven op de hydrografische kaarten 1810 van de laatst uitgege-
ven editie.
Verder als aangegeven in de bijlagen elders in deze uitgave.

11.2 Startmerktekens:
Startschip: Staak met oranje vlag op het startschip.
ODM: Staak met oranje vlag aan de buitenzijde van de startlijn.

11.3 Finishmerktekens: drijvende staak met oranje vlag en oranje vlag op het  
 finishschip. 

12.  Start
12.1 Het startschip is herkenbaar aan een blauwe vlag met witte letter C in de mast.
12.2 De startlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag aan boord van 

het startschip en merkteken ‘ODM’. Gestart moet worden in de richting van 
het eerste merkteken. Nabij het binnen- uiteinde van de startlijn kan een 
merkteken ‘ILM’ worden gelegd. Het is verboden te starten tussen dit merkte-
ken ILM en het merkteken op het startschip. 

12.3 Een jacht mag niet later starten dan 4 minuten na zijn startsein. 

2.  Inschrijvingen
Deelnamegerechtigde boten kunnen ingeschreven worden door zich te 
registre ren middels de inschrijfformulieren, welke te vinden zijn op de sites 
www.gooierhaven.nl en www.avoh.nl, voor de afzonderlijke evenementen met 
in achtneming en door tijdige storting van de verschuldigde inschrijfgelden. 
De registratie als deelnemer aan een evenement vindt plaats na ontvangst 
van het inschrijfformulier en de bijschrijving van het inschrijfgeld onder ver-
melding van de naam van de betreffende wedstrijd. 
Indien lid van WSV Gooierhaven op IBAN rekening NL26INGB0000731805 of 
indien lid van AVOH IBAN rekening NL08RABO0329976451. 
Inschrijving staat open voor jachten in de klassen zoals vermeld op de betref-
fende bijzondere bepalingen. In het geval het startgeld van een deelnemer 
niet op de dag van de prijsuitreiking is bijgeschreven, behoudt de wedstrijd-
commissie het recht de inschrijving van deze deelnemer niet te accepteren.

3. Mededelingen aan deelnemers
3.1 Mededelingen aan inschrijvers zullen worden vermeld op het wedstrijdinfo-

bord, dat op de dag van het evenement geplaatst is buiten bij de ingang van 
beide verenigingen. Indien er mededelingen zijn zal de L vlag gehesen zijn.

3.2  Ter informatie aan de deelnemers kunnen mededelingen aan de deelnemers
voor zover mogelijk op de websites van beide verenigingen geplaatst zijn in 
geval van afwijkingen zijn de ‘mededelingen aan deelnemers’ op het wed-
strijd infobord op de dag van het evenement bepalend.

4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden uiter-
lijk één uur voor de eerste start van het betreffende evenement.

5. Seinen op de wal
Bij het niet doorgaan van de wedstrijd worden, bij beide verenigingen, de 
onderscheidingswimpel met daaronder de A vlag gehesen.

6. Programma van de wedstrijden
De starttijden en aanvullingen van de wedstrijden zijn op de bijlagen 1 t/m 5 
aangegeven.

7. Klassevlaggen 
De klassevlaggen voor de verschillende groepen zijn: 
Botter klasse  Vlag Z
R&P klasse  Vlag O
SW klasse groep A  Vlag T
SW klasse groep B  Vlag R
SW klasse groep C  Vlag U
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Onder bijzondere weersomstandigheden kan hiervan worden afgeweken dit 
uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdcommissie

12.4 4 minuten na de laatste start wordt de startlijn opgeheven. Onder bijzondere 
weersomstandigheden kan hiervan worden afgeweken, dit uitsluitend ter 
beoordeling van de wedstrijdcommissie.

13.  Finish
Het finishschip is herkenbaar aan een blauwe vlag met witte letter C. 
De finishlijn zal liggen tussen een staak met een oranje vlag op het finish-
schip en het drijvende finishmerkteken. De finishlijn dient tussen deze twee 
merktekens gepasseerd te worden in de richting komend vanaf het laatste te 
ronden merkteken.

14.  Tijdslimiet
Tijdslimieten en einde protesttijden (indien van toepassing) staan vermeld op 
de bijzondere bepalingen van de betreffende wedstrijd. 
Deelnemers die er niet in slagen de finish te bereiken voor het verstrijken van 
de tijdslimiet krijgen de score ‘DNF’.

15. Protesten
15.1 Protesten moeten worden geschreven op formulie ren die verkrijgbaar zijn in

de bestuurskamer van de organiserende vereniging, na binnenkomst van tet 
start/finish team en dienen daar ingeleverd te worden voor het verstrijken 
van de in de bijlagen vermelde protesttijd.

15.2 Mededelingen betreffende protesten zullen zo snel mogelijk worden bekend 
gemaakt, maar niet later dan 30 minuten na het verstrijken van de pro-
testtijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behande-
ling van protesten waarbij zij als partij of  getuige zijn betrokken.

15.3 In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke 
 uitspraak schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge 
 uitspraak.  

16. Scoring
16.1 Het lage punten systeem is van toepassing. 
16.2 De beschikbare prijzen bij de einduitslag per klasse zijn:

Bij 2 t/m 4 deelnemers 1 prijs.
Bij 5 t/m 8 deelnemers 2 prijzen.
Bij 8 of meer deelnemers 3 prijzen.

17. Radiocommunicatie
Terwijl een jacht wedstrijd zeilt zal het noch radioverbindingen tot stand bren-
gen, noch radioberichten ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschik-
baar zijn. Behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op 
mobiele telefoons.

18. Bijzondere bepalingen
De uitslagen in de SW klasse worden berekend met gebruikmaking van de 

SW cijfers, zoals deze jaarlijks worden verstrekt onder auspieciën van het 
Verbond.

deel II Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen

NB: Deelnemers kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet 
tegen een andere deelnemer protesteren.

19. Veiligheid
19.1 De leiding over een jacht en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals 

het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoor-
delijkheid van de eigenaar of van diegene die de jacht heeft ingeschreven.

19.2 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd 
dienen de wedstrijdcommissie  hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich 
onverwijld na terugkeer in de haven af te melden bij de wedstrijdcommissie, 
danwel bij afwezigheid daarvan bij het personeel van het clubhuis. 

19.3 Elk deelnemend jacht moet tenminste zijn uitgerust met een deugdelijke 
sleeplijn en deugdelijke reddingsmiddelen (reddingsvesten) voor elke opva-
rende.

19.4 Indien één van de seinen ‘N boven H’, of  ‘N boven A’ op één of meer
wedstrijd commissie vaartuigen wordt getoond, dienen de boten van de 
betreffende betreffende klasse(n) onverwijld naar de haven terug te keren. 
Het binnenlopen van een andere haven is slechts toegestaan in geval van 
nood.

19.5 Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk 
reddingsvest ten sterkste aanbevolen. Een rubberpak of droogpak geldt niet 
als zodanig.

20. Aansprakelijkheid en Verzekering
20.1 De wedstrijdcommissie, noch enige andere bij de organisatie van de 

wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor 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.

20.2 Ieder deelnemend jacht dient in het bezit te zijn van een geldige 
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van 
€ 1.500.000,- per gebeurtenis

21. Startnummers en klassevlaggen
21.1 Een jacht mag slechts deelnemen onder het voeren van het startnummer 

en de klassevlag. 
In het geval het startnummer van de deelnemer niet bekend is, dan kan dit 
worden opgevraagd bij de wedstrijdcommissie. 

21.2 De startnummers dienen gedurende de wedstrijd duidelijk aan de weerszijden 
 zichtbaar te zijn. Voor scherpe jachten aan de zeereling, voor rond en 
 platbodem jachten aan weerszijden van het roer.

Afmetingen: wit bord minimaal A3 formaat (297 x 420 mm), met daarop zo 
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Gecertificeerd Vlamvertragend Impregneren

Gecertificeerd Onderhoud Draagbare Blusmiddelen

Gecertificeerd Installeren Blusautomaten

Regiodealer Magma vlamvertragende producten

Regiodealer Ajax-Chubb blusautomaten

Contract-onderhoudsmonteur Ajax-Chubbgroep

Projectering NEN-EN4001, 

VCA/REOB/Impreg Magma

PLEIN 2000, No 51, 1271 KL, HUIZEN, TELEFOON: 06 505 149 88, E-MAIL: pabaesjou@gmail.com

groot mogelijke zwarte cijfers.
Het voeren van de klassevlag is verplicht.

21.3 Scherpe jachten voeren de klassevlag in de achterstag ca 2 meter boven 
het dek. Rond- en platbodem jachten voeren de klassevlag aan het achterlijk 
van het grootzeil of aan het uiteinde van de giek.

21.4 Open boten dienen het startnummer te voeren in de halshoek van het 
grootzeil.

22. Deelnemerslijst
De (voorlopige) deelnemerslijsten worden op de websites van 
WSV Gooierhaven (www.Gooierhaven.nl) en WSV AVOH (www.AVOH.nl) 
gepubliceerd.

23. Uitslagen
De uitslagen en de prijsuitreiking worden bekend gemaakt bij de organise-
rende vereniging.
De uitslagen worden tevens op de websites van WSV Gooierhaven
(www.gooierhaven.nl) en WSV AVOH (www.avoh.nl) gepubliceerd. 
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10% korting
Leden van deze watersportvereniging krijgen bij 

inlevering van deze advertentie 10% afhaalkorting, 
op de Daveco accu’s van 120, 150 en 200 A/h.

Prijzen: zie website!
Oude accu’s zijn geld waard 

- bezOrgen mOgelijk -

accu’s

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag : 8.00 - 17.00 uur
Zaterdag : 8.00 - 13.00 uur

uw loods in scheepstechniek
BRUYNDE Watersportservice BV

Uitgebreide 
kraan en
stalling 

faciliteiten

Voor al uw technisch 
onderhoud en

 reparaties
(Ook op locatie)

Uitgebreide 
technische
watersport 

winkel

Vetus Center midden 
Nederland voor 
vakhandel en 
particulieren

Nijverheidslaan 22
1382 LJ Weesp

T. 0294-410350 
F. 0294-413562

info@debruynwatersportservice.nl
www.debruynwatersportservice.nl

Bijzondere bepalingen 1: Zomeravondwedstrijden

Inschrijven:  SW en R&P bij voorkeur uiterlijk vóór 1 mei 2019
Inschrijfgeld: € 25,00
Wedstrijdwater: Gooimeer
Datum  Zie agenda op pagina 3

Starttijden:
Klasse R&P SW-A SW-B SW-C Botters 
Waarschuwingsein  19.15  19.20  19.25  19.30  19.35
Voorbereidingsein  19.16  19.21  19.26  19.31  19.36
1 minuutsein  19.19  19.24  19.29  19.34  19.39
Startsein  19.20  19.25  19.30  19.35  19.40

Banenkaart
In verband met de wierproblemen zal de publicatie plaatsvinden op de websites 
van beide verenigingen, www.avoh.nl en www.gooierhaven.nl.
Startgebied
Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl.

Finishlijn:
Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl.
Bij voortijdige staking van de wedstrijd het startschip hiervan verwittigen.

Tijdslimieten:
De finishlijn wordt opgeheven om 22.00 uur. 
Einde protesttijd 23.00 uur

Uitslagen & prijsuitreiking:
De voorlopige wedstrijduitslagen worden na afloop van iedere wedstrijdavond 
bekendgemaakt om ca 22.30 uur in het clubhuis van de organiserende vereniging.
De overall prijsuitreiking zal voor alle klassen op 8 september omstreeks 
22.30 uur plaatsvinden in het clubhuis van WSV AVOH 't Foksel.

Aanvulling op de uitslagberekening
Wanneer 5 tot 6 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 
totaal zijn van de wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
Bij 7 tot 8 voltooide wedstrijden de 2 slechtste scores.
Bij 9 tot 10 voltooide wedstrijden de 3 slechtste scores. 
Bij 11 tot 12 voltooide wedstrijden de 4 slechtste scores.
Bij 13 tot 14 voltooide wedstrijden de 5 slechtste scores.

OPLOSSINGEN VOOR O.A. ACCU’S, OMVORMER, KOELKAST,

AIRCO, VERWARMING, GENERATOR, DYNAMO, LADER, SOLAR

020-6916311
AMSTERDAM

071-5212101
LEIDEN

DEJONGTECHNOVARIA.NL

specialist 
scheepselektra

TECHNISCH
voor systemen zonder problemen
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▲ D

▲ C

▲ B

De Zomeravond wedstrijden banenkaarten
In verband met de wierproblemen zal de publicatie plaatsvinden op de websites 
van beide verenigingen, www.avoh.nl en www.gooierhaven.nl.

Bovenstaande kaart is niet voor navigatie. 
De posities van de uitgelegde boeien zijn bij benadering

Posities uitgelegde boeien: merkteken positie
Sport B  gelegen op het Gooimeer noordelijk van de GM45
Sport C gelegen op het Gooimeer zuidelijk van de GM50
Sport E  gelegen op het Gooimeer zuidelijk van de GM44
Sport F gelegen op het Gooimeer noordelik van de GM39

▲ A

▲ F

▲ E
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Bijzondere bepalingen 2: gooimeer Cup
De Gooimeer Cup wedstrijd wordt georganiseerd door WSV Almere Haven en
R&ZV Naarden.
Alle publicaties zijn in handen van WSV Almere Haven en zijn op hun website
www.wsvalmerehaven.nl te vinden.

Deelnemers van de Zomeravondwedstrijden zijn automatisch deelnemer van de 
Gooimer Cup wedstrijden.

      

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
    Ook Laura Dekker heeft voor Zwaan Sails gekozen.

Zwaan Sails       Al onze producten worden op locatie gemeten.

Kaapstanderweg 47
8243  RB  Lelystad.
0320 - 231437.                            www.zwaansails.nl          Email;  zwaansails@zonnet.nl

ZWAAN SA I L S
           Jachtzeilmakerij       De modernste technieken in huis.    

Toer en wedstrijd zeilen.
Spinnakers, Gennakers en Code Zero’s.

            Sprayhoods, Zeilhuiken en Beschermhoezen.
                  Zeilreparatie’s en wassen van Zeilen.
                        Rolsystemen, Masten en complete verstagingen.
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H I D D I N G  S E R V I C E
Dienstverlening in de Grafimedia en Watersport

Langestraat 66
1271 RC  Huizen
Tel: 06 53 53 73 14

Mail: adri.hidding@gmail.com
Website: hiddingservice.nl

VORMGEVING - OPMAAK
DRUKWERKPRODUCTIE - SITEBEHEER

REPARATIE EN ONDERHOUD
RECREATIEVAART

oogzorg & brilmode

Adv. 1/4 A4
Afmeting: 85 x 128,5 mm

Oude Raadhuisplein 4, 1271 RH Huizen
Tel. 035 - 525 38 55

plein@vandentolopticiens.nl 

Oostermeent-Oost 84, 1274 SN Huizen
Tel. 035 - 525 38 53

oostermeent@vandentolopticiens.nl 

 www.vandentolopticiens.nl

Bijzondere bepalingen 3: nek aan nek 2020

1. Inschrijving
De jachten kunnen worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig 
in te vullen via de websites en het inschrijfgeld van € 15,00 te voldoen op 
IBAN rekening NL08RABO0329976451 t.n.v. WSV AVOH o.v.v. Nek 2020.
Tevens geeft het inschrijfformulier de mogelijkheid zich in te schrijven voor 
de barbeque op zondag namiddag.

2.  Mededelingen en palaver
Op vrijdagavond voor de wedstrijd (zie wedstrijdkalender op pagina 3) zal er 
om 20.00 uur een toelichting worden gehouden in het clubgebouw van
WSV AVOH 't Foksel. Hierin zal o.a. de brugpassage, de finishprocedure bij 
Hoorn en de terugweg worden doorgesproken.

3.  Seinen op de wal
3.1  Indien er wijzigingen van de wedstrijdbepalingen zijn in aanvulling op regel

88.2 (WR) zullen deze bekend worden gemaakt op het mededelingenbord, 
niet later dan 2 uur voor de bekendgemaakte starttijd van de wedstrijd.
In dat geval wordt de seinvlag L gehesen in de vlaggemast bij het clubgebouw.

3.2  Op zaterdag om 8.00 uur zal de AVOH vlag worden gehesen, ten teken, dat
de wedstrijd verzeild kan worden. 

4. Klassen en zeilvoering
4.1  De   N - klasse -  ‘Singlehanded’,
  De   E - klasse -  ‘Doublehandled’,
  De   K - klasse -  ‘Multihandled’, meer dan 2 opvarenden.

4.2 De voorzeilen mogen niet groter zijn dan 150% van de J maat. In alle 
klassen is een spinnaker of Bolle Jan toegestaan, mits aangemeld op het 
inschrijfformulier.

5.   Banen
5.1 De banen zullen worden gevaren, zoals aangegeven  in het banenrooster.
5.2 1e dag, indien de wind voorlijker is dan dwars, dan dient de brugpassage  
 vanaf de GM49 bb  tot aan de IJM13 sb  op de motor  te worden afgelegd. 
 Bij een eventuele brug/geulpassage GM49 - IJM13 dient het traject in niet  
 minder dan 50 minuten te worden afgelegd.
5.3 Indien de wind dwars of achterlijker is dan dwars, dan bevinden er zich geen  
 controleschepen bij de bovenstaande merktekens en dient de passage van de  
 brug en de geul in z’n geheel zeilend te worden genomen.
5.4 2e dag, bij een onzekerheid voor het totale veld voor een te late finish  
 passage, door te weinig wind of bij een voorlijker wind dan dwars op het  
 passagetraject IJM13 - GM49, dan geldt 5.2 (in omgekeerde richting).
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Schepen op het IJsselmeer en de Waddenzee, 
havens en strandgezichten

Of in opdracht het eigen schip 
in aquarel of olieverf

Rudolf Kooij
Maritieme schilderkunst 

Kijk voor meer voorbeelden op

www.maritiemeschilderijen.nl

Telefoon: 035-525 63 15

Schepen op het IJsselmeer en de Waddenzee, 
havens en strandgezichten

Of in opdracht het eigen schip 
in aquarel of olieverf

Rudolf Kooij
Maritieme schilderkunst 

Kijk voor meer voorbeelden op

www.maritiemeschilderijen.nl

Telefoon: 035-525 63 15
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BOOT AC CES SOI RES
Kompassen, Dieptemeters, Scheepslakken, Anti-foulings, 

Ankers, Ketting, Lijn en Scho ten touw, Zwem ves ten, 
Red ding smid de len, Nood sig na len, R.V.S. ver sta ging, 
Vallen, Railingdraad ge klemd of ter mi nals gewalst.

NAUTIC BOUT

LEDEN: 10 % KORTING 

(deze advertentie mee bren gen) 

www.nauticbout.nl

Almere, Muziekwijk Felzerplaats
Operetteweg 46 - 1323 VB
tel. 036 - 5464851

Bussum
Singel 89a - 1402 NR
tel. 035 - 6931671

SCHAPENDRIFT 1B,   1261 HK,    BLARICUM,   TELEFOON: 035-53 15 15 4

Scheepstimmerwerk 
o.a. Roeren, Zwaarden

en Helmhouten.

Fijn- en Luxetimmerwerk. 
Meubels op maat gemaakt 
in eigen werkplaats.

AEROSAILS
www.aerosails.nl
 

* Wedstrijd- en toerzeilen

* Dekzeilen en sprayhoods

* Reparatie en onderhoud

* Accessoires en toebehoren

* Servicepunt zeilreiniging

A
E
ROSAILS

 

Installatieweg 9 • 1271 EM  Huizen • 035-526 89 54 • 06-54 32 07 05

JACHTZEILMAKERIJ

6.   Schepen van de wedstrijdorganisatie
6.1  Het  start/finishschip en/of de eventuele controleschepen zijn herkenbaar  

 aan de blauwe vlag en de WSV. AVOH vlag in de mast.
6.2 Van alle schepen van de organisatie dient door de deelnemers vrij gebleven   
 te worden.

7. Overnachting
7.1  De overnachting in Hoorn dient door de deelnemer zelf te worden afgerekend.

8. De start
8.1  Het starten zal plaatsvinden overeenkomstig regel 26; RvW.
8.2  De startlijn op zaterdag wordt gevormd door het startschip en de boei GM17.
8.3  Indien de wind na de brug voorlijker is dan dwars, dan is de tweede start   

 het ronden van de IJM13. (zie artikel 5)
8.4 De startlijn op zondagochtend wordt gevormd door het startschip en de   
 rode staak H2 nabij Hoorn.
8.5 Voor het voorbereidingssein, dienen de deelnemende jachten zich te melden   
 aan de niet baan-zijde van het startschip.

9. Baanafkorting
De baan kan per klasse worden afgekort bij ieder merkteken, vermeld in de 
baanbeschrijving. De finishlijn ligt dan tussen dat merkteken en het finish-
schip, welke de seinvlag S, alsmede de desbetreffende klassevlag(gen) zal 
tonen.

10  De finish
10.1 De finishlijn mag alleen gepasseerd worden om te finishen, op straffe van   

 uitsluiting. 
10.2 Indien de wind in de vaargeul op de heenweg na de brugpassage    

 voorlijker is dan dwars, dan ligt de 1e finishlijn ten noorden van de GM49.   
 De passagetijd tussen de GM49 en de IJM13 mag dan niet minder zijn dan   
 50 minuten. (Zie artikel 5).

10.3 De finishlijn op zaterdag bij Hoorn wordt gevormd door een rode staak H2
en het finishschip. 

10.4 De finishlijn op zondag wordt gevormd door de GM22 en de GM17.
10.5 Men dient zelf de zeiltijden te noteren en indien mogelijk het schip voor en   
 achter u te noteren.

11.  Sluiting van de wedstrijd
 De wedstrijd sluit op zaterdag om 23.00 uur, zondag om 16.00 uur. 

Jachten, die op dat moment de finishlijn niet zijn gepasseerd zullen als 
DNF (Did Not Finish) worden gekenmerkt.

12 Opgeven
De deelnemers, die opgeven dienen dit zo snel als mogelijk aan de wed-
strijdleiding te melden.

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies 
van tuinen en groenprojecten

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum 
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94

Ontwerp - Realisatie - Beheer - Advies 
van tuinen en groenprojecten

Ekelshoek 30 - 1261 TV Blaricum 
Tel.: 035 - 531 76 84, Mobiel: 06 53 33 87 94
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Hocras B.V.
Franse Kampweg 38

1406 NW  Bussum
T  035 69 79 777
E verkoop@hocras.nl
W www.hocras.nl

Wij wensen 
iedereen ‘n 
behouden 
vaart toe!

Alleen voor kooppashouders.

13. Protesten
  Protesten dienen binnen één uur na beeindiging van de wedstrijd te zijn 
  ingeleverd bij de wedstrijdcommissie, doch uiterlijk om 17.00 uur. 

14.  Handicap
14.1 Als basis voor het SW-cijfer geldt het SW-certificaat. De wedstrijdcommissie   

 van de WSV AVOH is ten alle tijde bevoegd om het SW-cijfer zelfstandig bij te  
 stellen.

14.2 Als aanvulling hierop zijn de volgende Nek-handicaps van toepassing :
 N-klasse, gezeilde tijd x 100%,  
 E-klasse, gezeilde tijd x 102%,
 K-klasse, gezeilde tijd x 103%.

15.  Veiligheid
 Indien op het startschip de Y-vlag wordt getoond is het dragen van zwem-  
 vesten verplicht.

16.  Uitslagberekening
De einduitslag  van de totale Nek aan Nek wordt berekend als 1 wedstrijd.
De eventuele brugpassagetijd en de tijd tussen het  finishen van de 1e dag 
en het starten van de 2e dag worden afgetrokken van de totale gezeilde 
tijd x NEK-klassefactor: SW-handicapfactor

17.  Radio communicatie
 Tijdens de wedstrijd zal het wedstrijdcommité de marifoon op kanaal 13   
 hebben bijstaan.

18. Uitslagen en prijsuitreiking
18.1 De uitslagen worden op de zondagavond om ca. 18.00 uur in  het clubgebouw  

 van de WSV AVOH, ‘t Foksel, bekend  gemaakt.
18.2 Voor elke klasse worden prijzen toegekend. 
  Daarnaast zal er een overall ‘wisseltrophee’ worden uitgereikt aan de op   

 handicap snelste deelnemer van alle 3 klassen.

19. Banenrooster en starttijden
 Zaterdag - 10.00 uur Zondag - 9.00 uur
 Start   Start
 GM49  -  bb NEK (Sport G)  -  sb
 P6-IJM13 -  sb P6-IJM13  -  bb
 BVK   -  bb GM49  -  sb 
    E-A2  -  bb GM22 - GM17     Finish
 NEK (Sport G) -  bb
 H2      Finish

20.  Wedstrijdleiding
 Contactgegevens worden tijdens het Palaver verstrekt.
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Bijzondere bepalingen 4: JLM Race
De JLM-Race is een 100 mijls Solo race verdeeld over 4 dagen.
Dagelijks wordt een wedstrijdbaan gevaren van 20 tot 25 mijl.
Dinsdagavond wordt er verzameld in Pampushaven, waar omstreeks 20.00 uur 
ook het palaver zal plaatsvinden. Dagelijks zal er om 10.00 gezamenlijk worden 
gestart. 
Vrijdagmiddag zal omstreeks 17.00 uur in Hoorn de prijsuitreiking plaatsvinden.
Elke deelnemer berekent elke dag z'n gezeilde tijd, die m.b.v. de handicap wordt 
omgezet in een berekende tijd, de som van de tijden van woensdag, donderdag 
en vrijdag bepaalt de einduitslag.

Datum: Zie wedstrijdkalender op pagina 3

Wedstrijdwater: Markermeer en IJsselmeer

Baan: De te varen baan wordt tijdens het palaver bekendgemaakt.
 
Wedstrijdsecretariaat: J.K.Corts, Rendier 28, 1273 HS Huizen.
  jkcorts@gmail.com, 06 55 89 52 34

Bijzondere bepalingen 5: Snertrace
Inschrijving: via www.avoh.nl (geen inschrijfgeld)
Datum: Zie wedstrijdkalender op pagina 3
Wedstrijdwater:  Gooimeer

Start:
Startgebied Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl

Klasse Scherp R&P
Waarschuwingsein 11.55 12.00
Voorbereidingsein 11.56 12.01
1 minuutsein 11.59 12.04
Startsein 12.00 12.05

Finish:
Finishlijn: Nabij GM32 binnen een straal van 1 zeemijl
Tijdslimiet: De finishlijn wordt opgeheven om 16.00 uur

Bij voortijdige staking van de wedstrijd dit bekendmaken bij het start/finish schip.
Indien niet mogelijk het AVOH clubhuis bellen 035 525 64 60.

Prijsuitreiking en uitslagen: De prijsuitreiking zal gehouden worden om 17.00 uur  
in het AVOH clubhuis 't Foksel.

De verenigingen trakteren u aldaar op snert en roggebrood met spek.

✔ Courtage vanaf 4%, no cure no pay.
✔ Intensieve promotie op ruim 20 (inter)nationale websites
✔ 7 dagen per week bereikbaar tot 21.00 uur.
✔ Ook ‘s avonds bezichtigen.
✔ EMCI gecertificeerd en lid NBMS.
✔ Verkoopkantoren rondom het IJsselmeer
✔ Inruil & inkoop

Meer informatie? Kijk dan op www.zuiderzee-jachtmakelaars.nl
of bel ons op 035-2600013 voor een afspraak op één van onze  
kantoren. Een e-mail sturen kan ook: info@zuiderzee-jachtmakelaars.nl

JachtmakelaarsZuiderZee

De beste verkoopkansen voor uw motor- of zeiljacht
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Buzaglo BV  -  Rondebeltweg 20  -  1329 BA  Almere  -  Tel: 036-5210100  -  Fax: 036-5210105  -  Email: info@buzaglo.nl

www.dahon.nl

SUV Vitesse D8 Ciao D5


