
 
 
  
 
 

Wedstrijdaankondiging 
 

 COEN GULCHER MEMORIAL 2017 
voor 

 FLYING DUTCHMAN en FLYING JUNIOR KLASSEN  
 

Op 14 en 15 oktober 2017 
op de Loosdrechtse Plassen 

 
Georganiseerd door de 

Koninklijke Watersport Vereeniging ‘Loosdrecht’ 
 

Coen Gulcher was een prominent lid van de KWV “Loosdrecht” die de geestelijke vader is 
geweest  van de Flying Dutchman en Flying Junior. 

 
 

Hoewel de Coen Gulcher Memorial open staat voor de Flying Dutchman EN Flying Junior 
klassen, geldt deze Wedstrijdaankondiging in het bijzonder voor de Flying Dutchman klasse. 
De Flying Junior klasse zeilt tijdens de Coen Gulcher Memorial 2017 haar Open Nederlands 

Kampioenschap en heeft hiertoe een separate wedstrijdaankondiging. 
 
 

 
1. Reglementen  
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-

2020,  deze aankondiging, de klassenvoorschriften van de desbetreffende klassen, 
tenzij enige van deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd, en de 
onderhavige wedstrijdbepalingen. 
 

2. Inschrijvingen  
2.1 Vereisten voor deelname zijn:  
2.1.1 een geldige meetbrief 
2.1.2 een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

dekking van €. 1.500.000,-- per gebeurtenis. 
2.1.3 De verantwoordelijke persoon moet lid zijn van een bij het         Watersportverbond 

aangesloten vereniging en een startlicentie kunnen overleggen. Bemanningsleden 
dienen een bemanningslicentie te tonen. 

2.2 Inschrijving vindt plaats via de website: www.kwvl.nl 
2.3 Sluitingsdatum van inschrijving is 11 oktober 2017.  
2.4 Het inschrijfgeld bedraagt voor de FD € 40,= en FJ klasse € 35,=, over te maken bij 

inschrijving. 
 



3 Registratie en Takelen. 
3.1 De registratie van de deelnemers vindt plaats op het informatiebureau van de K.W.V. 

“Loosdrecht” op zaterdag 14 oktober  van  09.30  tot 11.30 uur. 
3.2 Het stallen van de schepen is gratis en dient met de heer Eddo Brian, de 

havenmanager,  te worden afgesproken.  E-mailadres: havenmanager@kwvl.nl en 
telefoon: +31-(0)6-53786022. 

 
4 Wedstrijdschema 
4.1 Het aantal wedstrijden op zaterdag en zondag zal afhankelijk zijn van de 

weersomstandigheden. De races worden zonder pauze achter elkaar gezeild.  
 Zaterdag 14 oktober:  eerste start FD    12.00 uur  
      eerste start FJ     12.05 uur  

 volgende starts volgen z.s.m. na finish vorige race. 
 Zondag 15 oktober :  start FD     11.00 uur  
      start FJ      11.05 uur  

 volgende starts volgen z.s.m. na finish van de vorige 
wedstrijd. 

 Zondag zal na 15.00 uur geen waarschuwingssein meer worden gegeven.  
 
5 Wedstrijd- en startgebied   
5.1 De wedstrijden zullen worden gezeild op de Loosdrechtse Plassen. 
 
6 De Wedstrijdbaan 
6.1 De baan voor de FD is een driehoeksbaan.  
 
7 Scoren 
7.1 Het Lage Punten Scoresysteem is van toepassing. Indien 5 of meer wedstrijden gezeild 

zijn, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.  
 
8 Overnachting 

Kamperen op het terrein van de KWVL is maar beperkt mogelijk en alleen in overleg 
met de havenmeesteer. Op het parkeerterrein treft U geen voorzieningen aan zoals 
elektriciteit, stromend water en vuilwater afvoer (lozing van vuilwater is niet 
toegestaan!)  
Reservering vooraf via het havenkantoor is noodzakelijk. (havenmanager@kwvl.nl) 
 

 Kampeermogelijkheden rondom Loosdrecht 
http://www.vvvwijdemeren.nl/overnachten/Campings-en-Campers 

 
Bed & Breakfast 
http://www.vvvwijdemeren.nl/overnachten/Bed-and-Breakfast 

 
 

mailto:havenmanager@kwvl.nl
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Hotel suggesties 
Hotel Heineke  
Oud Loosdrechtsedijk 166  
1231 NE LOOSDRECHT  
035 582 3408 
http://www.heineke.nl 
 
Golden Tulip Loosdrecht  
Oud-Loosdrechtsedijk 253  
1231 LZ LOOSDRECHT 
035 582 4904 
http://www.goldentulip.com 
 

 
9 Informatie  
 Meer informatie is te verkrijgen bij Paul de Groot, wedstrijdcommissaris, 

wedstrijden@kwvl.nl. 
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