
EVENEMENT	VOOR	REGENBOOG	EN	DRAAK	 

9	&	10	okbober	2021	ARZV	-	AKERSLOOT	 
WWW.ALKMAARDERMEER.NL	 

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
T.B.V. HET EVENEMENT VOOR REGENBOOG EN DRAAK 2021  

1  De van toepassing zijnde bepalingen.  

Tezamen met de Standaard wedstrijdbepalingen (SWB) zoals vermeld als bepaling van het 
Watersportverbond Appendix S, inclusief alle wijzigingen en alle bepalingen van het 
Watersportverbond, vormen deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) 
de Wedstrijdbepalingen voor het evenement conform regel 89.2 RvW. (2021-2024)  

2  Wijzigingen op de standaard wedstrijdbepalingen.  

2.1  De te zeilen baan staat vermeld in de wedstrijdbepalingen. Dit is een wijziging van regel 
27.1 RvW.  

2.2  Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van 
de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW.  

2.3  De finishlijn zal liggen tussen een gele cilindervormige boei met een blauwe band en een 
blauwe vlag aan boord van het opname vaartuig.  

2.4  De wedstrijd kan bij ieder merkteken worden afgekort. De finishlijn bevindt zich dan 
tussen een boei van de baan en vlag “S” op een opnamevaartuig.  

2.5  Het Lage Punten Scoresysteem, Appendix A4 RvW is van toepassing. 
Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd, waarvan 1 wedstrijd moet worden voltooid om de serie 
geldig te maken. In afwijking van regel A2 RvW wordt de slechtste score niet afgetrokken als 
er 4, of minder, geldige wedstrijden voor de einduitslag zijn.  

2.6  Regel 44.1 is als volgt gewijzigd: 
De twee ronden straf wordt veranderd in een één ronde straf.  

2.7  In afwijking van regel 29.1 RVW individuele terugroep, 
zal seinvlag X niet langer dan 2 minuten getoond worden.  

2.8  Seinen op de wal: wanneer seinvlag “AP” op de wal wordt getoond wordt 1 min. 
veranderd door “niet minder dan 30 minuten”. Dit verandert SWB 4.2.  

3 De locatie van het Informatiebureau  

3.1  Het informatiebureau is gevestigd op de jachthaven van de ARZV te Akersloot.  

3.2  Het informatiebureau is telefonisch bereikbaar via nummer 06 51 64 39 94.  

3.3  De normale openingstijden zijn:  

• zaterdag 9 oktober: van 09.00 uur tot ca.17.00 uur  
• zondag 10 oktober: van 09.00 uur tot ca.16.00 uur  

 

 



4 Prijzen  

4.1  Over de wedstrijdserie worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld. Voor de 
Regenboog klasse zijn 3 prijzen beschikbaar. 
Voor de winnaars in Draken klasse zijn ook 3 prijzen beschikbaar.  

4.2  De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om ca. 16.00 uur 
(protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden bij het Informatiebureau.  

4.3  Voor de Drakenklasse zal tevens een totaalklassement worden opgemaakt over het 
weekend van 2/3 oktober en dat van 09/10 oktober 2021. 
Hiervoor is een wisselprijs beschikbaar.  

 
 

 
 
 

Wie	vooruit	kijkt	loopt	altijd	voorop	 

 

De	Windroos	Watersportpolis.	 
Als	lid	van	uw	zeilvereniging	kunnen	wij	u	een	aantrekkelijke	pleziervaartuigenverzekering	aanbieden,	die	een	aanzienlijke	
premiebesparing	oplevert.	 

Wilt	u	meer	weten	over	deze	polis?	
Neem	dan	contact	op	met	De	Roos	van	Renswouw.	 

Westzijde	318,	1506	GJ	Zaandam	
Telefoon:	(075)	6161717	-	Fax:	(075)	6706145	info@drvr.nl	/	www.deroosvanrenswouw.nl	 

www.drvr.nl	 
(075)	6	16	17	17	•	De	Roos	Van	Renswouw	voor	een	creatieve	financiële	oplossing	 
 
 
  



Annex A: Het Wedstrijdgebied  

A1  Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Alkmaardermeer.  

A2  Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen  

te bevinden in de Kalverstraat als aangegeven op onderstaand kaartje 
van het wedstrijdgebied. 
De voornoemde Kalverstraat geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW.  

A3  Het wedstrijdgebied is onderstaand weergegeven:  

 

 

Door het Alkmaardermeer loopt een vaargeul.  

Houd rekening met deze 
vaargeul!  

(De “Kalverstraat is een 
hindernis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annex B: banen en merktekens  

B1 De Baan 
B1.1 De te zeilen baan.  

Start - 1BB – 1a BB - 2 gate - 1BB - 1a BB - 2 gate - etc  

Wanneer bij de gate seinvlag F getoond wordt is het volgende rak een finish rak; 
merkteken 1 en 1a hebben geen voorgeschreven zijde.  

Er moet naar de finish worden gevaren.  

B2 De merktekens  

B2.1  De merktekens van de baan zijn oranje merktekens zonder nummer.  

B2.2  In aanvulling op het bepaalde in regel 9.2 (standaard wedstrijdbepalingen) is de startlijn gelegen 
tussen twee gele cilindervormige boeien aan bakboordzijde van het startschip.  

B2.3  De merktekens van de finishlijn zijn een gele cilindervormige boei met een blauwe band aan 
bakboord en een blauwe vlag aan boord van het opname vaartuig aan stuurboord.  

 

 

 



Annex C: Startprocedure en Startrooster  

C1. De startprocedure  

De wedstrijden worden gestart conform regel 26 RvW.  

Sein Visueel signaal Geluidssein Tijd 
Waarschuwing Klassesein   Ý 1 signaal 5 minuten 
Voorbereiding Vlag P, I of U   Ý 1 signaal 4 minuten 
Eén minuut Vlag P, I of U   ß 1 signaal 1 minuut 
Start Klassesein   ß 1 signaal 0 minuten 

 

C2. Individuele terugroep  

Bij een individuele terugroep wordt vlag “X” getoond en wordt een geluidssignaal gegeven. Vlag “X” 
zal echter na 2 minuten gestreken worden (dit wijzigt regel 29.1 RvW).  

C3.  Algemene terugroep  

Overeenkomstig regel 29.2 RvW zal het nieuwe waarschuwingsein gegeven worden, 1 minuut na het 
wegnemen van de eerste vervangwimpel. 
De starts voor alle volgende klassen zullen na die nieuwe start volgen.  

 
 
 

Alles op het gebied van watersport en onderhoud 
van boten  

Naast Vetus zijn wij leverancier van vele andere merken. Wij leveren praktisch alles voor nieuwbouw en onderhoud van uw boot.  

• Technische watersportwinkel • Binnen- en buitenstalling 
• Onderhoud  

+ KLAAS MULDER  
GERRIT BOLKADE 9 - 1507 BR - ZAANDAM - TEL: 075 617 45 35 INFO@KLAAS-MULDER.NL - WWW.KLAAS-MULDER.NL  



 

 

C4.  Het Startrooster  

C4.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd:  

Seinvlag  Klasse  Zaterdag 9 oktober  Zondag 10 oktober  
  1e start  2e start  3e start  4e start  5e en 6e start  
D  Draak  11:00  14.00  a.s.a.p.  10:00  a.s.a.p.  
Z  Regenboog  11:10  14.10  a.s.a.p.  10:10  a.s.a.p.  

Socials:  
 
 

Þ Op Zaterdag is er na de eerste wedstrijd een gemeenschappelijke lunch 
aan de wal in het clubhuis. 

Þ Na de wedstrijden stellen we weer een vaatje bier ter beschikking op 
zaterdag en zondag en zijn er weer bitterballen.  

Þ De zeilers en eventueel aanhang kunnen zaterdagavond aan een 
gezamenlijk dinerbuffet deelnemen.  

Þ De band “Amuze” zal de namiddag en avond muzikaal opluisteren.   
  

	

  



 
 

De	Roef	 
Café	-	Restaurant	 

Klaas	Hoornlaan	1	1921	BM	Akersloot	0251	31	37	97	06	303	834	59	 

U	bent	van	harte	welkom	 

voor	een	heerlijke	lunch	en/of	diner.	 

Graag	tot	ziens,	 

Hugo	&	Irma	 

	

	

 

Voor zakelijke en particuliere klanten de beste keuze  

Personenliften Woonhuisliften Liftschachten Goederenliften 
Renovatie Service  

Qlift bv Hoorne 7 1911 BD Uitgeest 0251-321390 info@qlift.nl www.qlift.nl  

 



 

 

DEKKER	WATERSPORT	
Maak	van	een	bezoek	aan	onze	winkel	een	pleziervaart!		

Gratis	aanleggen	en	overnachten!	 
Dekker	Watersport	biedt	u	extra	veel	watersportplezier	als	u	met	de	boot	komt.	Gratis	aanleggen,	pal	voor	onze	winkel	en	de	
mogelijkheid	om	gratis	te	over-	nachten	zodat	u	op	uw	gemak	onze	winkel	kunt	bezoeken.	 

Vanaf	het	Noordzeekanaal	vaart	u	zijkanaal	F	of	Schiethavenkanaal	in.	Aan	het	eind	gaat	u	langs	de	Bruynzeelhallen	rechtsaf.	Hier	gratis	aanleggen	en	
op	aanvraag	gratis	overnachten.	Water	en	220V	is	aanwezig.	 

Voor	een	voordelige	koers,	onze	coordinaten:	N	52.25.872	E	4.49.307	 

Route	naar	Zaandam	via	de	weg	 

Vanaf	Amsterdam:	Ringweg	A10	borden	Zaanstad	volgen.	Via	A8,	afslag	Zaandam-	Zuid	(afrit	1).	Onderaan	de	afslag	rechtsaf	Kolkweg	/	Thorbeckeweg	op,	rechtdoor.	Over	de	
Den	Uylbrug	bij	de	kruising	met	de	stoplichten	rechtdoor.	Volgende	afslag	rechtsaf.	Dekker	Watersport	vindt	u	aan	het	eind	van	de	straat	links.	 

Vanaf	A7	Hoorn:	A7	richting	Zaandam/Amsterdam	nemen	(A8).	Afslag	Zaandam-Zuid.	Nogmaals	afslag	Zaandam-Zuid	en	onderaan	de	afslag	rechtsaf	Kolkweg/Thorbeckeweg	
op,	rechtdoor.	Over	de	Den	Uylbrug	bij	de	kruising	met	de	stoplichten	rechtdoor.	Volgende	afslag	rechtsaf.	Dekker	Watersport	vindt	u	aan	het	eind	van	de	straat	links.	 

Vanaf	A9	Alkmaar/Beverwijk:	Afslag	10,	Castricum-Zaandam	Zaanstad,	volg	de	Provinciale	Weg	naar	Zaandam.	Na	station	Zaandam	(aan	de	rechterkant)	3e	afslag	rechts.	
Volgende	afslag	weer	rechts.	Dekker	Watersport	vindt	u	aan	het	eind	van	de	straat	links.	 

Pieter	Ghijsenlaan	4,	1506	PV	zaandam,	Tel.:	075	-	6	163	362	 
Voor	een	totaal	overzicht	van	onze	aanbiedingen:	www.dekkerwatersport.nl	 


