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1  Organiserende Autoriteit: 
 Watersportvereniging Aegir 
 

2  De van toepassing zijnde bepalingen: 
De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals vastgesteld in de Regels voor het wedstrijdzeilen 2013 - 2016, aan de 
bepalingen van de KNWV en aan de klassenvoorschriften, tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd. De 
deelnemers aan de wedstrijden doen zulks geheel voor eigen risico en rekening. De organiserende vereniging en het wedstrijdcomité 
zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord 
aanwezige goederen, noch aan derden, welke direct of indirect in verband met deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan. 

 

3 De locatie van het wedstrijdcentrum: 

 WV Aegir 
Prinsemolenpad 4 
3054 XM Rotterdam 
www.wv-aegir.nl 

 

3.1  Bereikbaarheid: 
Club gebouw: ·  010-4221108    info@wv-aegir.nl 
Zeilcommissaris  Gerard van Empel 0622608215  gvanempel@gmail.com  
Wedstrijdcoördinator: Hans van Weel 0683165101   publiciteit@wv-aegir.nl 

 

3.2  Openingstijden: 
Wedstrijdkantoor van 09:00 – 17:00, inschrijving 09:30 - 10:30 uur. 

 

3.3  Mededelingen en wijzigingen in de wedstrijdbepalingen: 
Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het mededelingen bord in de hal van het clubgebouw. Mededelingen 
zullen daar tenminste een half uur voor de start van de wedstrijden worden bekendgemaakt. Indien dit het geval is zal de vlag L 
worden getoond aan de vlaggenmast op de start/finishtoren. Wanneer de vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40.1 van 
toepassing zolang de boot zich op het water bevindt.  

 

4 Het programma van de wedstrijden: 
4.1  Data en aantal van de wedstrijden: 

Zaterdag 18 juni 2016: streven naar 3 wedstrijden per klasse 
Zondag 19 juni 2016: streven naar 3 wedstrijden per klasse 

 
4.2 De eerste starttijd voor de eerste klasse op zaterdag is 11.00 uur. Elke volgende klasse start 5 minuten na een geldige 

start van deze of opeenvolgende start(s). De startvolgorde wordt defintief 18 juni bekend gemaakt via de website 
http://www.wv-aegir.nl/hillegersbergsche-zeilweek-2016/ en tevens zaterdag  op het mededelingen bord in de hal 
getoond. Deze volgorde kan tijdens het weekend aangepast worden indien noodzakelijk. 

 

5 Banen: 
De banen zullen worden gevaren volgens de te verstrekken officiële banenkaart (tenzij anders aangegeven op het 
mededelingenbord), te verkijgen bij de inschrijfbalie in het clubhuis of via de website: http://www.wv-aegir.nl/banenkaart-aegir/.  
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 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. 

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. 

http://www.wv-aegir.nl/banenkaart-aegir/
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C. Afkorten van de baan gebeurt bij een boei met vlag S volgens RvW 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 klassevlag gestreken en wordt direct de klassevlag voor de volgende klasse gehesen, dit is gelijk het 
waarschuwingssein voor de volgende klasse (met 1 geluidssignaal). 
**Deze klassevlag is een voorbeeld 

 

6.2 Voorbereidingsseinen: 
Vlag: Image: Uitleg: 

Vlag P 

 

(regel 29.1 is van toepassing) Deelnemer mag zich laten terugzakken tot aan de startzijde van de startlijn (dus 
achter de startlijn) en daarna starten. Wanneer op het startsein van een boot enig deel van zijn romp, 
bemanning of uitrusting aan de baanzijde van de startlijn is, moet hij geheel naar de startzijde van de startlijn 
zeilen voordat hij start. 

Vlag U 

 

Wanneer vlag U als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van 
een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste 
merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is 
geïdentificeerd, wordt deze uitgesloten zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw gestart wordt of 
wordt overgezeild. Dit wijzigt regel 26, wedstrijden starten, en A5. Wanneer vlag U als voorbereidingssein 
wordt gebruikt is regel 29.1, individuele terugroep, niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U 
straf is UFD. Dit wijzigt regel A11 scoringsafkortingen. 

Zwarte Vlag 

 

(regel 30.3 is van toepassing) Als je binnen de driehoek, die wordt gevormd door de uiteinden van de startlijn 
en het eerste merkteken, bent of bent geweest word je zonder verhoor uitgesloten voor die wedstrijd. 

 

Sein: Vlag: Image: Tijd: Actie: Geluidsignaal: 

Waarschuwingsein Klassevlag** 

 

5 minuten voor het startsein 

 

1 signaal 

Voorbereidingssein Vlag P 

 

4 minuten voor het startsein 

 

1 signaal 

1-minuut sein Vlag P 

 

1 minuut voor het startsein 

 

1 signaal (lang) 

Startsein* Klassevlag** 

 

Start 

 

1 signaal 
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6.3 Wedstrijdseinen: 
Vlag: Image: Uitleg: 

Vlag X 

 

Individuele terugroep (regel 29.2): Wanneer op het startsein van een boot deze moet voldoen aan regel 29.1 
of 30.1, moet het wedstrijdcomité onmiddellijk vlag X tonen met 1 geluidssignaal. Als de overtredende boot 
of boten hebben voldaan aan regel 29.1 of 30.1 wordt de vlag gestreken. Zo niet, dan blijft hij 4 minuten 
getoond. (gerekend vanaf het startsein) 

1e  vervang-
wimpel 
  

Algemene terugroep (regel 29.3): Wanneer op het startsein het wedstrijdcomité niet in staat is om boten te 
identificeren die zich aan de baanzijde van de startlijn bevinden of op wie regel 30 van toepassing is, of 
wanneer er een fout is gemaakt in de startprocedure, kan het wedstrijdcomité het sein voor een algemene 
terugroep geven (Eerste vervangwimpel met 2 geluidsseinen). Het waarschuwingssein zal getoond worden 1 
minuut na strijken met 1x geluid. 

Vlag OW 
“Rattenstaart” 

 

Vlag OW – de wedstrijden zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd (2x geluidssignaal). Eén minuut na strijken van 
de OW volgt dan het waarschuwingssein (1x geluidssignaal).  

Vlag N 

 

Alle wedstrijden die gestart zijn worden afgebroken en de boten moeten terugkeren naar het startgebied (3 
geluidssignalen). Eén minuut na het strijken van de N-vlag volgt het waarschuwingssein (1 geluidssignaal).. Als 
er meerder klassen op een baan tegelijk varen zal het comité de klassenvlag(gen) erbij hijsen als het afbreken 
voor slechts een (of meerdere) klassen geldt. 

Vlag OW 
boven 
vlag H 

 

Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld. Verdere seinen aan de wal. 

Vlag N boven 
vlag H 

 

Alle wedstrijden zijn afgebroken. Verdere seinen aan de wal. 

Vlag OW 
boven 
Vlag A 

 

Nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld. Geen wedstrijden meer vandaag. 

Vlag N boven 
Vlag A 

 

Alle wedstrijden zijn afgebroken. Geen wedstrijden meer vandaag. 

Vlag S 

 

De afkortingsvlag. Als deze vlag gehesen wordt, wordt de baan afgekort. Dit gebeurt bij een boei met vlag S 
volgens RvW 32.2. Indien de afkorting niet voor alle klassen geldt zal/zullen de betreffende klassenvlag(gen) 
tegelijk met vlag S worden getoond. 

Vlag M 

 

Het voorwerp dat dit sein toont komt inplaats van het ontbrekend merkteken (boei, 1x geluidsignaal). 

Vlag L 

 

L aan de wal: Mededelingen aan de deelnemers zijn opgehangen in de hal van het clubhuis. 
L op het water: Kom binnen praaiafstand of volg deze boot. 1 geluidssignaal 

Vlag Y 

 

Vlag Y: Draag persoonlijk drijfmiddelen volgens regel 40. 
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6.3  Seinen op de wal: 
Seinen op de wal zullen worden getoond op de finishtoren. 

 

6.4  Seinen: 
De zeilwedstrijden worden gestart volgens regel 26 van de “Regels voor Wedstrijdzeilen”. Er wordt  van visuele seinen (vlaggen) en 
geluidsseinen gebruik gemaakt. De vlagseinen zijn doorslaggevend. Het waarschuwingssein voor iedere volgende klasse wordt 
gegeven gelijk met of na het startsein van de voorgaande klasse. 
 

 

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: 
Afwijking van art. 14.2 van de wedstrijdbepalingen Hillegersbergsche Zeilweek 2016 
14.2:  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. 

Speciale aandacht voor art. 14.3 en 14.4 van de wedstrijdbepalingen Hillegersbergsche Zeilweek 2016 
14.3 : 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: 
Het lage puntsysteem is van toepassing. Bij minimaal 5 gezeilde wedstrijden worden de punten van de wedstrijd waarin het slechtste 
resultaat is behaald niet meegeteld voor de eindrangschikking. 

 

10 Alternatieve straffen: 
Regels 44.1 en  44.2 zijn van toepassing. 

 

11  Verschillende Klasse: 
 Eigen klasse start, uitslag, en prijzen vanaf 5 deelnemers, anders klasse start, uitslag, en prijzen binnen SW-Standard. 
 

Klasse: Vlag Image Contactpersoon: Bijzonderheden: 

Laser: Standard, 
4.7 & Master 

Vlag Laser 

 

Frits Bienfait 
Bienfait@damkru.nl 

Laser Master is vanaf 35 jaar 
 

Regenboog Vlag E 

 

Pieter van Reeuwijk 
pieter@multifurn.nl 

 

SW-Standard 
Klasse 

Vlag O 

 

Jaco de Hoog 
jacodehoog@hotmail.com 

 

  
 

 


