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Welkom  

Graag heet het Comité Alkmaardermeer (CAM) u van harte welkom op het 
Alkmaar Open 2022. We staan weer aan de start van een sportief zeilweekend, 
een evenement dat voortkomt uit de Alkmaardermeerweek die al voor de jaren 
60 werd gevaren en grote populariteit genoot.  

Er hebben zich op het moment van schrijven 40 boten ingeschreven en we 
verwachten er nog een aantal meer zodat we hopelijk in meer dan 6 
verschillende klassen kunnen laten starten. Nieuw dit jaar is dat de 
sprintwedstrijden op vrijdag gevaren zullen worden, dit op verzoek van vele 
zeilers. We hopen wel dat er dan op de vrijdag veel zeilers zullen deelnemen aan 
de sprintwedstrijden, die tenslotte hun bakermat vonden op het Alkaardermeer 
in de jaren 80 van de vorige eeuw! We zien uit naar een voortzetting van het 
mooie zomerweer en hopen op een mooie wind voor fijne eerlijke 
zeilwedstrijden. Op de zondag zal ook de jeugd van de Combi Noord West, hun 
wedstrijden bij ons varen. We zullen dan twee banen uitleggen, twee 
startschepen en twee comité’s op het water brengen. 

Zoals vele binnenwateren en plassen heeft ook het Alkmaardermeer weer veel 
last van fonteinkruid. Er is dit jaar niet gemaaid, “omdat het niet nodig is”; De 
algengroei schijnt sterker te zijn dan de waterplanten groei is de uitleg van het 
Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester Meer, verantwoordelijk voor het 
maaibeleid. De wedstrijdorganisatie zal er alles aan doen om op de juiste 
plekken een wedstrijdbaan uit te zetten.  

De haven van de ARZV heeft veel ruimte en faciliteiten. Er is plaats voor uw boot 
in de haven of op de wal, u kunt gebruik maken van een goede douche- en 
toiletgelegenheid en er is voldoende parkeerplaats voor auto’s en trailers. Voor 
hulp of advies kunt u terecht bij de havenmeester Roel Beuse. Het restaurant de 
Roef staat onder de immer bezielende leiding van Hugo en Irma en ook zij staan 
dit weekend met hun hele team voor u klaar.  

Dan rest mij nog u allen een heel sportief en gezellig weekend toe te wensen. 
Veel plezier!  

Jeroen Suijk, Voorzitter Comité Alkmaardermeer 
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Alles op het gebied van watersport en onderhoud van boten 

 

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

 
 
Het wedstrijdcomité 
 

Havenmeesters:  Roel Beuse en Jeroen Suijk 
Protestcomité:   

Comité schepen:  Capricorn, StoreTroll, Rianka 
RSQ:  Grijze RIB, rode RIB, RIB ARZV, RIB ARZV 
Informatie:  Frouk Segaar 

Wedstrijdleiding Frouk Segaar, Bert van Veldhuijsen 
Comitéleden:  Annemarieke Cluwen, Marcel Cluwen, Herman 

Kaan, Bianca Kamphuis, Bert Munter, Petra Oord, 
Jeroen Suijk, Lieuwe de Vries, Truida Bakker, Nol 
Werkhoven, Ton Wiering, Olivia Spier, 
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Clubgebouw De Roef Tijdens het Alkmaar Open is De Roef geopend vanaf 8.30 
uur.   
De Roef serveert ’s middags lunches.   
‘s Avonds kunt u met bemanning en familie lekker eten en genieten van de 
dagmenu’s. Hugo en Irma staan dit jaar weer voor u klaar.  
Voor De Roef zal wederom een grote tent worden geplaatst.  
Hijskraan: Alle deelnemende jachten kunnen gratis gebruik maken van de 
hijskraan  op het terrein van de A.R.Z.V. Trailers staan, hoe kan het bij ons 
anders, gratis op het  terrein van de jachthaven. U dient wel graag de 
aanwijzingen van de havenmeesters  op te volgen. 
Overige accommodaties Kamperen kan gratis op het terrein van de 
A.R.Z.V.  Hotel accommodaties vindt u bij Motel Akersloot op 15 
minuten lopen van de jachthaven. (Tel. Motel Akersloot 0251-319102) 

De jachthaven van de A.R.Z.V. is telefonisch bereikbaar 0251 - 31 39 20 
Havenmeesters: Roel Beuse & Jeroen Suijk 
Clubhuis ’De Roef’  Tel. nr. 0251 - 31 37 97 
Ligplaatsen: Deelnemende jachten en moederschepen liggen gratis in de haven. 

Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden 
in het  wedstrijdkantoor voor registratie en het tonen van hun startlicentie 
en bemanningslicentie. Indien u geregistreerd staat bij het 
Watersportverbond als licentiehouder dan hoeft u deze licentie niet te 
tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond: 

www.watersportverbond.nl/wedstrijdsport/wedstrijdorganisatie/zeilen/wedstri
jdorganisatie/licenties-en-meetbrieven/ 

 



 

NATIONALE ZEILWEDSTRIJDEN ALKMAARDERMEER 
19, 20 en 21 augustus 2022 

Georganiseerd door COMITÉ ALKMAARDERMEER 
bestaande uit de verenigingen: A.R.Z.V. Z.O. Z.W.V.U. Z.Z.V. / locatie: A.R.Z.V. 

Lokale Wedstrijdbepalingen ALKMAAR OPEN 
Organisatie:  - Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond & Stichting Comité 

Alkmaardermeer 

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

2. De lokatie van het wedstrijdcentrum. 
2.1 Het wedstrijdcentrum is gevestigd in Jachthaven van Alkmaarsche Roei en Zeil 

Vereniging, (A.R.Z.V.), Klaas Hornlaan 1, 1921 BM Akersloot. 
2.2 Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via nummer 0251-313920. 
2.3 Het wedstrijdinformatiecentrum is op 18 augustus open van 19.00 tot 21.00 

uur,  vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag van 08.30 uur tot 2 uur na 
de finish van de laatste wedstrijd van die dag. 

3. Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen. 
3.1 Het wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een 

merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit wijzigt regel 27.2 RvW. 
3.2 Het Lage Punten Systeem van Appendix A zal van toepassing zijn.   

Voor de serie sprintwedstrijden wordt een apart klassement 
opgemaakt. De uitkomst van de sprintserie telt mee als één wedstrijd 
voor het berekenen van de totaal- en wisselprijzen. Er zijn 7 + 1 
wedstrijden geprogrammeerd,  waarvan 1 wedstrijd moet zijn 
voltooid om de serie geldig te maken. 

4. Prijzen 
4.1 In elke klasse ontvangt de winnaar van het Alkmaar Open 2022 een totaalprijs.  

   Voorts worden in alle klassen afhankelijk van het aantal deelnemers prijzen 
uitgereikt.  

   Wanneer 5 boten zijn ingeschreven zal 1 prijs worden uitgereikt.  
Bij 8 of meer inschrijvingen zullen 2 prijzen worden uitgereikt.  

   Bij 10 of meer inschrijvingen zullen 3 prijzen worden uitgereikt.   



 

   Wanneer minder dan 5 boten zijn ingeschreven zal een klasse niet gestart 
worden.  

4.2 Voor de winnaars van de Sprintwedstrijden wordt per klasse 1 prijs uitgereikt. 
4.3 De prijsuitreiking zal op zondagmiddag zo spoedig mogelijk na de wedstrijden 

plaats vinden (behandeling van protesten voorbehouden). 
4.4 Prijzen, welke niet afgehaald zijn, blijven tot 18 september 2022 ter 

beschikking van de winnaars en kunnen na telefonische afspraak worden 
opgehaald bij: Frouk Segaar, Tel. +31 6 51 64 39 94. Na deze datum vervallen 
alle niet afgehaalde prijzen aan het Comité. 

 

 

Winterstalling     -     Onderhoud van schepen  

  

Wie vooruit kij kt loopt altijd voorop 

 
 

Tel. 0251-31 29 70 



 

 

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 Ro 
os Van Renswouw voor een creatieve financiële 
oplossing 

 

Annex A:   Het Wedstrijdgebied      

A1. Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Alkmaarder- & Uitgeestermeer. 
A2. Het is de deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het 

wedstrijdzeilen  te bevinden in de Kalverstraat als aangegeven op 
onderstaande kaart.  
De voornoemde Kalverstraat geldt als een hindernis in de zin van de Definities 
RvW. 

A3. Het wedstrijdgebied is hieronder weergegeven. 
A4.  Door het Alkmaardermeer loopt een vaargeul.  

Houd rekening met deze vaargeul! 

  



 

   Het Wedstrijdgebied 

 

Akersloot 

Saskerlei Deilings 

Stierop 

Kalverstraat 
De Woude 

De Dodde 

Uitgeestermeer   

Limmergat 

Z.O. Eiland 

Z.Z.V. Eiland 

Z.W.V.U. 

A.R.Z.V. 

 
 

   

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

De Roef 
              Café  -  Restaurant    

Klaas Hoornlaan 1 
1921  BM Akersloot 

0251 31 37   97 
06  303 834  59 

Ook tijdens het ‘Alkmaar Open’ bent u bij ons welkom  
voor een heerlijke lunch of diner. 

Graag tot ziens, 
Hugo & Irma 



 

 

Annex B:   Banen en merktekens 

We varen dit jaar op ZATERDAG op 1 baan; met een variatie op  “inner- en 
outerloop”  voor alle klassen. 
Op ZONDAG komt er een 2e baan bij voor de Combi Noord-West. De startschepen 
en bijbehorende banen zullen op zaterdagavond bekend gemaakt worden. 
Gebied 1  Oranje merktekens  
Gebied 2  Voor Combi  (zij varen alleen op zondag), oranje merktekens 
met een witte band. 
Op zondag ochtend is er een palaver voor de Combi om 09:30 uur. 
Voor de COMBI worden aparte wedstrijdbepalingen op de site 
gepubliceerd. 

B1.    De Banen 
B1.1    De te zeilen trapeziumbaan is op de laatste pagina weergegeven. 

   Baanseinen en klasse nummers 

   
On-even Klassen varen baan A 
Even klassen varen baan B 

    

    
Baan 1 Start - 1BB - 3SB - 2BB - 5SB – Finish 
Baan 2 Start  - 1BB - 4BB - 1BB - 3SB - Finish 

     

B1.2    Het klasse nummer is een cijferwimpel,  
zoals aangegeven in het startrooster (C2) . 

    Omschrijving van de baan 
B2.    De merktekens 
B2.1   De merktekens van de baan zijn oranje merktekens zonder nummer . 
    Merkteken 5 heeft een gekleurde band. 
B2.3    De startlijn is gelegen tussen twee gele cilinders aan 

bakboordzijde van het startschip.     
Dit wijzigt regel 9.2 SWB 



 

B2.4    De finishlijn gelegen tussen een gele cilinder met blauwe band en een 
blauwe vlag aan boord van het opnamevaartuig. Dit wijzigt regel 11 
SWB 

 

Baan A 

Start 
1 BB 
3 SB 
2 BB 
5 SB 

Finish 
Boei 5 heeft een 
gekleurde band 

Baan B 

Start 
1 BB 
4 BB 
1 BB  
3 SB 

Finish 

 

Annex C:   Startprocedure en Startrooster 

 C1   De startprocedure.  
De wedstrijden worden gestart conform regel 26 RvW. 



 

Sein Visueel 
signaal 

 Geluidssein Tijd 

Waarschuwing Cijferwimpel  1 signaal 5 minuten 
Voorbereiding Vlag P, I of U  1 signaal 4 minuten 
Één minuut Vlag P, I of U ¯ 1 lang signaal 1 minuut 
Start Cijferwimpel ¯ 1 signaal 0 minuten 

 
Het startsein van de voorgaande klasse is het waarschuwingssein van de volgende 
klasse. 
C2   Het rooster van klassen is als volgt: 

  Het startrooster zal op 19 augustus rond 12.00 uur worden bekendgemaakt. 
C3  De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 
 

  Vrijdag 19 augustus Sprintwedstrijden 3 wedstrijden. 
  1e wedstrijd 14.00 uur, 2e wedstrijd aansluitend, 3e wedstrijd aansluitend  
 
  Zaterdag 20 augustus 
   1e wedstrijd 10.30 uur, wedstrijd 2, 3 en 4 aansluitend. 
  Zondag 21 augustus 
   5e wedstrijd 10.00 uur, 6e en 7e wedstrijd aansluitend  
   Op zondag zal na 15:00 uur niet meer gestart worden. 

 
Annex D:   Startprocedure en Bepalingen Sprintwedstrijden 

 D1  Op vrijdagmiddag zijn er 3 sprintwedstrijden gepland; zie startrooster C2 en C3. 

 D2   Indien er in een klasse meer dan 25 inschrijvingen zijn, bij sluiting inschrijving op 
dinsdag 16 augustus 2022 24:00 uur, wordt de klasse gesplitst in meerdere 
groepen.   

Iedere volgende groep in die klasse, wordt aangegeven door een extra voorwerp  
onder desbetreffende cijferwimpel.   

De eventuele groepsindeling is vrijdagmorgen beschikbaar bij de informatie. 

D3   Voor de sprint bestaat de baan uit 1 in-de-winds rak van start naar finish; bij 
benadering is de lengte van dit rak 1 NM. In de buurt van de finish ligt een 
oranje cilinder ter verkenning.   
Deze heeft geen voorgeschreven zijde en is geen merkteken van de baan.   

D4  Gestart wordt conform regel 26 (RvW).  
D5   Terugroepen: Regel 29.1 (RvW) zal niet toegepast worden. 

   Boten die regel 30.1 overtreden zullen alle de score OCS krijgen. 
   Er zal geen terugroep sein worden gegeven. 



 

Prijzen en prijsuitreiking  
De Alkmaar Open heeft mooie prijzen.  
De Hoofd- en Wissel-prijzen worden uitgereikt op zondag 21 
augustus 2022 om ongeveer 15.30 uur. 
- Voor alle klassen is een hoofdprijs beschikbaar.  
- De ’Beer van de Meer’ zal als sluitstuk uitgereikt worden aan 
de winnaar van de klasse met de meeste deelnemers. 

  AANKONDIGING 

 

1 & 2 oktober  Wijnmaand Evenement / ARZV 

8 & 9 oktober   KE Regenboog en Dragon Grand Prix  d’Alkmaar / ARZV / 
Laamens 



 

 
Maak van een bezoek aan onze winkel een pleziervaart! 
 

Gratis aanleggen en overnachten!
ekker Watersport biedt u extra veel watersportplezier als u met de boot komt. Gratis aanleggen, pal voor onze 
winkel en de mogelijkheid om gratis te overnachten 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 ZaandamZuid (afrit 1). Onderaan de afslag 
rechtsaf Kolkweg / Thorbeckeweg op, rechtdoor. Over de Den Uylbrug bij de kruising met de stoplichten rechtdoor. 
Volgende kruising 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 kruising 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 kruising weer rechts. Dekker Watersport vindt u aan 
het eind van de straat links.  

Pieter Ghijsenlaan 4, 1506 PV zaandam, Tel.: 075 - 6 163 362 

D 

De meest gesorteerde 

wa tersportspeciaalzaak 

v an Nederland! 


