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Aankondiging 
voor de  

 

Houtskoolcup 
 
voor de Finnjol, Pampus, Laser, Solo, Randmeer, O-jol, Twaalfvoetsjol, Splash en Optimist 

 

Georganiseerd door 
Gooische Watersportvereniging De Vrijbuiter, Koninklijke Watersport-Vereeniging 

‘Loosdrecht’ en Watersportvereniging Het Witte Huis 
 

te houden op 2 en 3 oktober 2021 op de Loosdrechtse Plassen 
 

 DE REGELS 

1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2021 – 2024 (RvW). 

1.2  De Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als Bepaling van het Watersportverbond 

zullen van toepassing zijn. 

1.3.  De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen. 

1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW prevaleren. 

1.5  Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere 

organisatie aangesloten bij het Watersportverbond. 

1.6 Voor de Finn klasse is Appendix P van toepassing. 

  

2  DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

2.1  Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie. 

2.2 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben. 

 

3  INSCHRIJFGELD 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 voor eenmansboten en € 20,00 voor tweemansboten.  

4  PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

4.1 Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op de website 

van de KWVL te vinden zijn.  

4.2 Voor alle klassen zijn er 4 wedstrijden geprogrammeerd.  

Voor de Optimist klasse zijn er 8 korte wedstrijden geprogrammeerd.   

4.3 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur. Het waarschuwingssein 
voor de tweede wedstrijd is zo spoedig mogelijk na de finish van de laatste boot in de betreffende 
klasse. LET OP! De startvolgorde kan voor de tweede race worden aangepast. Bijv. Als klasse 2 
compleet is kan deze voor klasse 1 starten. Houdt de nummerborden op het startschip in de gaten. 

 

5  WEDSTRIJDBEPALINGEN 

5.1  De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste 

start op de website van de KWVL te vinden zijn.  

5.2 De wedstrijdbepalingen worden uitsluitend digitaal aangeboden.  

 

6  DE BAAN 

 Er wordt gevaren op de Wedstrijdbanen Gecombineerde wedstrijden 2021 W.S.V. “Het Witte Huis”.  

De start wordt gedaan vanaf het startschip van de KWVL. De finish is bij de toren van W.S.V. “Het 

Witte Huis” Voor de Optimist wordt een op- en neerbaan gevaren. In de wedstrijdbepalingen staat 

een tekening van de te varen baan.  
 

7 PRIJZEN 

 Voor iedere klasse zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar. 
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8  AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 Deelnemers nemen, volgens, in overeenstemming met regel 4 RvW, geheel voor eigen risico deel 

aan de wedstrijdserie.  

8.2 De Organiserende Autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade, 

persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met, voor, gedurende of na de wedstrijdserie.  

 

10  VERZEKERING 

 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of 

een equivalent daarvan.  

 

11  OVERIGE INFORMATIE  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via wedstrijden@kwvl.nl. 
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