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Aankondiging 
voor het  

Nederlands Kampioenschap in de Randmeerklasse 
en het  

Klassenkampioenschap in de Efsix en Top klasse 
georganiseerd door WV Braassemermeer 
 onder auspiciën van het Watersportverbond 

van 2 tot en met 4 september 2016 op het Braassemermeer te Roelofarendsveen. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. DE REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
1.3 reserve 
1.4 reserve 
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben. 
1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
1.7 Arbitrage zal worden toegepast voor overtreden van de regels van RvW deel 2 
  
2. Reserve 
 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: Randmeer, Efsix en Top. 
3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen zich als volgt inschrijven:  

Randmeer: www.rko.nl Rekeningnummer: IBAN NL94 INGB 000 042 7553 
  t.n.v. Randmeer Klasse Organisatie 
  o.v.v. NK 2016 en zeilnummer 
   

Efsix: www.efsix.nl Rekeningnummer: IBAN NL55 INGB 000 321 3707   
  t.n.v. Penningmeester EKON 
  o.v.v. OKK 2016 en zeilnummer 
   
Top: www.top-klasse.nl Rekeningnummer: NL68INGB0001607153 
  t.n.v. Top klasse Nederland 
  o.v.v. KK 2016 en zeilnummer 
 
Randmeer: De sluitingsdatum van de inschrijving voor het NK Randmeer is maandag 29 
augustus 2016, 23:59 uur. Het vereiste inschrijfgeld dient uiterlijk 30 Augustus 2016 overgemaakt te 
zijn op het genoemde rekeningnummer onder vermelding van NK 2016 en het zeilnummer van de 
ingeschreven boot.   
Alleen boten met een geldig meetcertificaat voor de Randmeerklasse en ingeschreven door een 
verantwoordelijk persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan de inschrijving en het 
inschrijfgeld tijdig zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen. Met inschrijven verplicht men zich 
tot het betalen van de gevraagde kosten. Tevens dienen stuurman en bemanning in bezit te zijn van 
de nodige wedstrijd/bemanningslicenties.  

Na de sluitingsdatum wordt in uiterste gevallen (indien nog organisatorisch mogelijk) en dus pas na 
goedkeuring RKO en van het organiserende comité tot woensdag 1 september 12.00uur een 
laatinschrijving geaccepteerd. Hiervoor geldt dan sowieso een toeslag van 30 Euro op de normale 
inschrijvingskosten en dient in dat geval betaling ook tijdig binnen te zijn voor aanvang evenement. 
Schrijf dus tijdig in, alleen dan heb je zekerheid.  

 
Efsix: De sluitingsdatum van de inschrijving voor het KK Efsix is dinsdag 30 augustus 2016, 23:59 
uur. Het vereiste inschrijfgeld dient uiterlijk 2 september 2016 overgemaakt te zijn op het genoemde 
rekeningnummer onder vermelding van KK 2016 en het zeilnummer van de ingeschreven boot.   
Alleen boten met een geldig meetcertificaat voor de Efsix klasse en ingeschreven door een 
verantwoordelijk persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan de inschrijving en het 
inschrijfgeld tijdig zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen. Met inschrijven verplicht men zich 

http://www.rko.nl/
http://www.efsix.nl/
http://www.top-klasse.nl/
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tot het betalen van de gevraagde kosten. Tevens dienen stuurman en bemanning in bezit te zijn van 
de nodige wedstrijd/bemanningslicenties.  
 
Top: De sluitingsdatum van de inschrijving voor het KK Top is donderdag 1 september 2016, 
23:59 uur. Het vereiste inschrijfgeld dient uiterlijk 2 september 2016 overgemaakt te zijn op het 
genoemde rekeningnummer onder vermelding van KK 2016 en het zeilnummer van de 
ingeschreven boot. Alleen boten met een geldig meetcertificaat voor de Top klasse en ingeschreven 
door een verantwoordelijk persoon die voldoet aan regel 75.1 RvW en waarvan de inschrijving en 
het inschrijfgeld tijdig zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen. Met inschrijven verplicht men 
zich tot het betalen van de gevraagde kosten. Tevens dienen stuurman en bemanning in bezit te zijn 
van de nodige wedstrijd/bemanningslicenties.  

  
4. INSCHRIJFGELD 
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 

Randmeer: Eur 65,-  
Efsix: Eur 90,-  
Top: Eur 40,-  

 
5. KWALIFICATIES EN FINALES 

Indien op de sluitingsdatum voor de Randmeerklasse 35 of meer boten zijn ingeschreven zal de 
wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. De kwalificatiewedstrijden 3 
stuks worden op vrijdag verzeild. Na minimaal 3 wedstrijden wordt de vloot voor zaterdag en zondag 
verdeeld in een A- en B-vloot. Indien er op vrijdag minder dan 3 kwalificatiewedstrijden zijn gevaren, 
dan dienen de wedstrijden voor zaterdagochtend voor de walpauze ook als kwalificatiewedstrijden, 
en tellen de overige wedstrijden als finalewedstrijden in een A en een B vloot. 
  
 

6. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
6.1 

Randmeer:   
Registratie Vrijdag 2 september 08:00-12:00  
   
Vrijdag 2 september Start race 1 13:00 
 Start race 2 z.s.m. na finish voorgaande race 

 Start race 3 z.s.m. na finish voorgaande race 
Zaterdag 3 september Start race 4 10:00 
 Start race 5 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 6 

Start race 7 
z.s.m. na finish voorgaande race 
z.s.m. na finish voorgaande race 

Zondag 4 september Start race 8 10:00 
 Start race 9 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 10 z.s.m. na finish voorgaande race 

   

Efsix:   
Registratie Vrijdag 2 september 08:00-10:00 
   
Vrijdag 2 september Start race 1 11:00 
 Start race 2 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 3 z.s.m. na finish voorgaande race 
Zaterdag 3 september Start race 4 10:10 
 Start race 5 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 6 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 7 z.s.m. na finish voorgaande race 
Zondag 4 september Start race 8 10:10 
 Start race 9 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 10 z.s.m. na finish voorgaande race 
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Top:   
Registratie Vrijdag 2 september 

Zaterdag 3 september 
16:00-19:00 
08:30-09:00 

Zaterdag 3 september Start race 1 10:20 
 Start race 2 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 3 z.s.m. na finish voorgaande race 
 Start race 4 z.s.m. na finish voorgaande race 
Zondag 4 september Start race 5 10:20 
 Start race 6 z.s.m. na finish voorgaande race 

  
Voor alle klassen geldt dat bij de finish een walpauze aangegeven kan worden. 
Op 3 en 4 september starten de Efsix en Top klass na een geldige start van de Randmeer klasse. 
 Na de eerste wedstrijd kan de startvolgorde gewijzigd worden om lang wachten te voorkomen. 

 
6.2 Meting en controles: 
 Randmeer 

Vrijdag 2 september van 08.00 uur tot 12.00 uur. 
Deelnemers dienen beschikbaar te zijn met hun boot en de NK zeilset(s) op vrijdagmorgen voor 
registratie en controle in de haven van de Watersport Vereniging Braassemeermeer. Controle vindt 
deze ochtend plaats op indeling vooraf. Inschrijvers krijgen voorafgaand aan het NK een email met 
een tijdsblok waarop zij bij de klasse-controleur (Gérard Vervoort) aanwezig moeten zijn. 
 

6.3 Data van de wedstrijden: 
  Randmeer: 2, 3 en 4 september 
  Efsix:  2, 3 en 4 september 
  Top:  3 en 4 september 

 
6.4 Aantal wedstrijden: 

Klasse: Aantal wedstrijden: Aantal wedstrijden per dag 
Randmeer 10 3-4-3 
Efsix 10 3-4-3 
Top 6 4-2 

 
6.5 De tijd voor het waarschuwingssein: 

Klasse: Datum: Waarschuwingssein eerste wedstrijd: 

Randmeer 2 september 12:55 
 3 september 09:55 
 4 september 09:55 

   

Efsix 2 september 10:55 
 3 september 10:05 
 4 september 10:05 

   

Top klasse 3 september 10:15 
 4 september 10:15 

   
6.6 Op de laatste dag van het evenement zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur,  
 
7 METING 
 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat te kunnen tonen. 
 In aanvulling hierop kunnen te allen tijde metingen en uitrustingscontroles worden uitgevoerd.  
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

De wedstrijdbepalingen zijn ca. 2 weken voor start van het evenement beschikbaar op de websites 
van de klassenorganisaties 
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9  LOCATIE  
9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Watersportvereniging Braassemermeer, 

Noorderhem 2, 2371 EC Roelofarendsveen, 071-331 2326        
 
10 BANEN 

De te zeilen baan is een upwind – downwind baan, met een inner- en outerloop. De baan heeft een 
in de windse finish.  

 
11 STRAF SYSTEEM  
11.1 spare  
11.2 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend 

zoals voorzien in regel 70.5 RvW. Het Watersportverbond heeft hier, conform regel 70.5 (a) RvW en 
de bepaling van het Watersportverbond hierbij, toestemming voor verleend. 

  
12 SCOREN 
12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.  
12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores.   
(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
(c) Wanneer 9, 10, 11 of 12 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores. 
 
13  HULPSCHEPEN 

Comitéschepen zijn herkenbaar aan een ‘RC vlag’. 
 
14  LIGPLAATSEN 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats liggen. 
 
15  BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en 
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 
wedstrijdcomité.  

  
16. DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 
gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de 
wedstrijdserie. 

  
17. RADIOCOMMUNICATIE 

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen 
die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van 
toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie. 

 
18. PRIJZEN 
18.1 Stuurman en bemanning van de winnende boot (Randmeer) verkrijgen de titel Nederlands 

Kampioen en ontvangen de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond. 
De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Blauwe Kampioenswimpel van het 
Watersportverbond. 
Stuurman en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten (Randmeer) ontvangen 
eveneens medaille(s) van het Watersportverbond. Overige prijzen voor de Randmeerklasse zijn 
afhankelijk van het aantal deelnemers. 

18.2 Stuurman en bemanning van de winnende boot (Efsix en Top klasse) verkrijgen de titel Klassen 
Kampioen. De verantwoordelijk persoon en bemanning van de winnende boot (Efsix en Top klasse)  
ontvangt de Rode Kampioenswimpel van het Watersportverbond. 
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19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 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. 
 

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

 
21. OVERIGE INFORMATIE 

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met de desbetreffende klasse organisatie. 
Randmeer: www.rko.nl 
Efsix:  www.efsix.nl 
Top:  www.top-klasse.nl 
 

Aanhangsel A:  plaats van de haven 
 

 
 
 
 
Aanhangsel B:  wedstrijdgebied 
 

 

http://www.rko.nl/
http://www.efsix.nl/
http://www.top-klasse.nl/

