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1  De van toepassing zijnde bepalingen: 
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgesteld in de Regels voor het wedstrijdzeilen 2017 – 2020 

(RvW), aan de bepalingen van de KNWV en aan de klassenvoorschriften, tenzij enige van deze bepalingen door deze 
Lokale Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. In geval van strijd tussen Lokale Wedstrijdbepalingen en de Notice of 
Race hebben de Lokale Wedstrijdbepalingen voorrang. De klassenvoorschriften zijn te vinden via de site van het 
Watersportverbond: 
http://www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport/wedstrijdorganisatie/zeilen/regelgeving-
voorschriften/klassenvoorschriften/ 
 

2 Deelnamerecht en inschrijving: 
2.1 De wedstrijden zijn uitgeschreven voor alle erkende eenheidsklassen. Informatie over diverse klassen kan worden 

ingewonnen bij de op de bijlage 1 gemelde contactpersonen. 
 
2.2 De organiserende autoriteit kan er voor kiezen deelnemende klassen gezamenlijk te laten starten in SW-Klasse;  voor 

elke klasse wordt een apart klassement opgemaakt. 
 
2.3 Deelnemers moeten zich inschrijven via de website van Aegir www.wv-aegir.nl/zeilen/ijsberen-race  

Op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 melden de deelnemers zich bij de wedstrijdbalie in de entree van het 
clubhuis van Watersportvereniging Aegir. De de wedstrijdbalie is open vanaf 09:30.  

 
2.4 Bij inschrijving ontvangt de deelnemer consumptiebonnen voor diverse consumpties. Bij inschrijving voor een 

eenmansklasse ontvangt de deelnemer 1 consumptiebon per dag, bij inschrijving voor een twee- of meermansklasse 
krijgt de deelnemer  2 consumptiebonnen per dag. Extra consumptiebonnen zijn te koop voor € 2,50. Deelnemers 
moeten zich elke dag melden bij de inschrijfbalie, ook al zijn ze de dag ervoor reeds ingeschreven. 

 
2.5 Bij inschrijving besluit de deelnemer deel te nemen aan de IJsberenrace 2018. 
 
3 Inschrijfgeld: 
3.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 

 
Klasse: Klassenvlag Afbeelding Inschrijfgeld: Consumptiebonnen: 

Laser: Standard, 
4.7 & Master Vlag Laser 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot per dag  

FJ Klasse Vlag E 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

2 consumptiebonnen per boot per 
dag 

SW-Klasse Vlag O 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

2 consumptiebon per boot per 
dag; (2 consumptiebonnen indien 
een meermansboot).  

Splash Vlag R 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot per dag  

RS-Feva Vlag D 

 

Zaterdag & zondag € 25,-- 
Zondag € 20,-- 

2 consumptiebonnen per boot per 
dag 

Optimist A & B Vlag F 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot  

Optimist C & D Vlag G 

 

Zaterdag & zondag € 15,-- 
Zondag € 10,-- 1 consumptiebon per boot  

 

http://www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport/wedstrijdorganisatie/zeilen/regelgeving-voorschriften/klassenvoorschriften/
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http://www.wv-aegir.nl/zeilen/ijsberen-race
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Programma van de wedstrijden: 
4.1  Data en aantal van de wedstrijden: 

Zaterdag 3 november 2018: streven naar 3 wedstrijden per klasse 
Zondag 4 november 2018: streven naar 3 wedstrijden per klasse 

 
4.2 Het eerste waarschuwingssein voor de eerste klasse op zaterdag en op zondag is 10.55 uur. De startvolgorde wordt 

defintief op 2 november 2018 bekend gemaakt via de website http://www.wv-aegir.nl/ijsberenrace/ en tevens zaterdag 
op het mededelingen bord in de hal getoond. Deze volgorde kan tijdens het weekend aangepast worden.  

 
5. Banen: 

De definitieve wedstrijdbanen zijn omschreven middels de onderstaande banenkaart (tenzij anders aangegeven op het 
mededelingenbord). De banenkaarten zijn down te loaden op http://www.wv-aegir.nl/banenkaart-aegir/. Baankaarten 
zijn ook te verkrijgen bij de inschrijfbalie. De te varen baan wordt op het startschip c.q. de starttoren bekend gemaakt 
met een bord waarop de letters A t/m H staat. Het aantal te varen rondes wordt bekend gemaakt met een bord waarop 
de cijfers 1 of 2 staan. 
Het is niet toegestaan door de start/finishlijn te varen anders dan om te starten of te finishen. Overtreding hiervan 
wordt bestraft met DSQ. 
 

 
 

Baan Start Volgorde race Finish Wind 

A 1 - 2 P-sb D-bb E-sb A-bb B-bb F-bb 1 - 2 N 

B 1 - 2 C-bb P-sb E-sb D-bb A-bb F-bb 1 - 2 N-O 

C 1 - 2 D-bb P-sb A-bb E-sb C-sb F-bb 1 - 2 O 

D 1 - 2 D-bb B-sb C-sb E-bb A-sb F-bb 1 - 2 Z-O 

E 2 - 1 F-sb E-sb D-bb B-sb A-sb P-bb 2 - 1 Z 

F 2 - 1 F-sb E-bb P-bb C-sb D-sb A-bb 2 - 1 Z-W 

G 2 - 1 F-sb A-bb P-sb C-bb E-bb D-sb 2 - 1 W 

H 1 - 2 P-sb A-bb E-sb C-bb B-bb F-bb 1 - 2 N-W 
 

A. De banen zullen indien noodzakelijk naar het oordeel van de wedstrijdleiding worden afgekort of aangepast. 
B. De start en finish vinden plaats vóór de starttoren, tussen de 2 oranje merktekens met de nummers 1 en 2. 

Voor optimisten klasse(n) kan de finish op een andere locatie worden gelegd. 
C. Afkorten van de baan gebeurt bij een boei met vlag S volgens Regel 32.2. Indien de afkorting niet voor alle klassen geldt 

zal/zullen de betreffende klassenvlag(gen) tegelijk met vlag S worden getoond..   
 
5.1  Wedstrijdgebied: 

Het wedstrijdgebied is de gehele Bergse Voorplas in Hillegersberg 
Rotterdam  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wv-aegir.nl/ijsberenrace/
http://www.wv-aegir.nl/banenkaart-aegir
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6.1 De Start: 

De start vindt plaats vóór de starttoren, tussen de 2 oranje merktekens met de nummers 1 en 2. Dit zal bij de 
inschrijving of op het mededelingenbord worden aangegeven. De wedstrijden worden gestart volgens Regel 26, met het 
waarschuwingssein 5 minuten vóór het startsein. 
Bij het startsein wordt de Klassenvlag gestreken en wordt direct de Klassenvlag voor de volgende klasse gehesen, dit is 
tegelijk het waarschuwingssein voor de volgende klasse (met 1 geluidssignaal). De klassenvlaggen en bijzonderheden 
zijn per klasse vermeld in de tabel onder artikel 3.1. 
 

6.2 Seinen op de wal: 
Seinen op de wal zullen worden getoond op de finishtoren. 

 
6.3 Seinen: 

De zeilwedstrijden worden gestart volgens Regel 26. Er wordt van visuele seinen (vlagseinen) en geluidsseinen gebruik 
gemaakt. De vlagseinen zijn doorslaggevend. Het waarschuwingssein voor iedere volgende klasse is gelijk aan het 
startsein van de voorgaande klasse, tenzij die voorgaande klasse wordt herstart (algemene terugroep). 

 
7 Veiligheid: 

Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is Regel 40 van toepassing zolang de boot zich op het water bevindt. Dit 
wijzigt de Inleiding van Deel 4. 

 
8  Protesten en verzoeken om verhaal: 

Schepen die van plan zijn een protest in te dienen zijn verplicht dit tijdens het finishen te melden bij het 
 finish-contraschip (dus niet op de finishtoren) en zich ervan te vergewissen dat de bemanning van dit schip dit heeft 
waargenomen. Het finishcomité zal deze meldingen noteren op de finishlijst; een protest dat niet door het finishcomité 
is genoteerd zal niet ontvankelijk worden verklaard. 
De protesttijd limiet is 30 minuten nadat de laatste boot in de betreffende klasse is gefinisht in de laatste wedstrijd 
vóór de lunchpauze en is, voor wedstrijden die na deze pauze worden gezeild, eveneens 30 minuten nadat de laatste 
boot in de betreffende klasse is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag. 
Dezelfde protesttijd limiet is ook van toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité en op 
verzoeken om verhaal. Dit wijzigt Regels 61.3 en 62.2. 
 

9 Score: 
9.1 Scoring vindt plaats door middel van het lage punten systeem conform bijlage A van de Regels voor het wedstrijdzeilen 

2017 – 2020. 
Het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken indien er ten minste 5 wedstrijden zijn gevaren.  
De resultaten van de SW-klasse worden verwerkt volgens het SW-systeem. Toewijzing van een rating en eventuele 
afwijking gebeurt uitsluitend door de wedstrijdcomité. Tegen een beslissing van de wedstrijdcomité ter zake is geen 
protest toegelaten. 

 
10  Prijzen 

Op zondagmiddag 4 november 2018 worden de prijzen uitgereikt in het clubgebouw van Aegir. 
Voor elke klasse worden prijzen ter beschikking gesteld.  
 

11. Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen 
Veiligheid en aansprakelijkheid: 
 De deelnemer draagt de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering. 
 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan 

z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich onmiddellijk bij het startschip of starttoren te melden. 
 Tijdens het verblijf op het water is het verstandig een deugdelijk zwemvest te dragen, ook als vlag Y niet wordt 

getoond. Een rubberpak of droogpak geldt niet als een deugdelijk zwemvest. 
 Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen rekening en risico. De wedstrijdleiding of Aegir kan op geen 

enkele manier enige vorm van aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade. 
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimjum verzekerd 

berdrag van € 1.500.000 per evenement.  
. 
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BIJLAGE 1 CONTACTGEGEVENS  
 
 ALGEMEEN 

 
Clubhuis WV Aegir  
tel. 010 - 422 11 08 
Prinsemolenpad 4 - 3054 XM Rotterdam 
 
Zeilcommissaris Daphne Hamaker 

zeilcomm@wv-aegir.nl 
tel 0650524189 
 

 PER KLASSE 
 

Laser klasse Frits Bienfait  
   fritsbienfait@live.nl 
   0654691559 
 
SW klasse  Jaco de Hoog 
   jacodehoog@hotmail.com 

    0642211963 
 
Splash  Rick de Bruijn 
   rick@studiodebruyn.nl 
   0622927163 
 
RS Feva en Hans Groen 
FJ Klasse  hansjagroen@gmail.com 
   0655838285 
 
Optimist  Arthur Nagtegaal 
   arthur@slimstores.com 
   0653360748 
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