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Oud Loosdrechtsedijk 151, 1231 LT LOOSDRECHT 
035 – 582 45 93 
wedstrijden@kwvl.nl 
 
 
 
 

Programma en algemene informatie 
 “Combi Loosdrecht 2018” 

 

De KWV’Loosdrecht’ mag dit jaar op 21 en 22 april de Combi Loosdrecht organiseren. 

Tijdens de wedstrijden neemt traditiegetrouw WSV ‘Het Witte Huis’ het Optimisten C-veld 

voor haar rekening. We verwachten weer veel enthousiaste deelnemers en maken er 

natuurlijk een sportief en gezellig weekend van met mooie wedstrijden tussen de 

eilanden op de Loosdrechtse Plassen. 

Uiteraard bieden wij de deelnemers en ouders de mogelijkheid om van een dagschotel te 

genieten  in onze mooie sociëteit. Bij de inschrijving kunt u de bonnen voor het diner 

bestellen à 7,50. 

De Combi-Loosdrecht is onderdeel van de Combi-Amsterdam. De zeilwedstrijden worden 

georganiseerd voor de Splash A en B, Laser 4.7, RS-Feva, Optimist A, B en C klassen. Bij 

minimaal 5 inschrijvingen kan een klasse wedstrijden varen. 

 

 

Controleer de bevestiging van inschrijving goed. Klopt er iets niet? Neem dan contact op 

via wedstrijden@kwvl.nl 

Meer informatie over de Combi-Wedstrijden is te vinden op www.combiamsterdam.nl en 

op www.kwvl.nl 

  

direct inschrijven 

mailto:wedstrijden@kwvl.nl
mailto:wedstrijden@kwvl.nl?subject=Vraag%20Combi%20Loosdrecht%202014
about:blank
http://www.kwvl.nl/site/?pid=main&id=91
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Programma Combi Loosdrecht 2018 

Zaterdag 21 April 2018 

● 08.00 uur - “regatta office” geopend, deelnemende zeilers kunnen zich melden 

● 08.00 tot 11.00  is de kraan beschikbaar (onder leiding van het havenpersoneel) 

voor het takelen van RIB’s, volgboten etc. 

● 09.30 uur – Palaver algemeen 

● 10.00 uur – Palaver voor de Optimist C 

● Launch nadat vlag G is gehesen 

● 11.00 uur – 1e startsein 

● Ca. 13.00 uur – lunch op de wal Optimist C (eventueel ook voor overige klassen 

op aangeven van de wedstrijdleiding) 

● 16.00 – laatst mogelijke startsein 

● Ca. 17.00 uur – genieten van een drankje bij de KWVL sociëteit met muziek van 

onze DJ  

● Ca. 18.00 uur – Diner (bonnen voor de dagschotel á 7,50 zijn direct bij het 

inschrijven te bestellen) 

Zondag 22 april 2018 

● 08.30 uur - “regatta office” geopend 

● 09.30 uur – Palaver algemeen 

● 10.00 uur – Palaver voor de optimist C 

● Launch nadat vlag G is gehesen 

● 11.00 uur – 1e startsein 

● Ca. 12.00 uur – lunch op de wal voor Optimist C (eventueel ook voor overige 

klassen op aangeven van de wedstrijdleiding) 

● 15.00 - laatst mogelijke startsein 

● Ca. 16.00 uur – prijsuitreiking (afhankelijk van het weer en van de afhandeling 

van protesten) 

● Vanaf 14.30 tot 16.30 is de kraan beschikbaar (onder leiding van het 

havenpersoneel) voor het takelen van RIB’s, volgboten 

etc.                                                      
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Over de wedstrijd: 

● De wedstrijden tellen mee voor het klassement van de Combi Amsterdam. Voor 

het puntensysteem, zie de website van de Combi Amsterdam. 

● Het inschrijfgeld voor een eenmansboot bedraagt €22,50 en voor een 

tweemansboot bedraagt €27,50.  

● De inschrijvingen lopen via www.kwvl.nl. Inschrijven is mogelijk t/m 19 april 

2018. Voor inschrijvingen ná 15 april geldt, conform het reglement van de Combi 

Amsterdam, een toeslag van €15. 

● De wedstrijdbepalingen en de banenkaarten worden niet uitgereikt, maar zijn te 

downloaden vanaf www.kwvl.nl.  

● Er kan worden deelgenomen met een “gemeten boot” en de deelnemer dient in 

het bezit te zijn van een startlicentie. Dit geldt niet voor de Optimist C. 

● Voor de Optimist C is geen banenkaart, zij krijgen de informatie over de te varen 

baan tijdens het palaver. Er zal een “voorvaarboot” varen om de zeilers de route 

te wijzen. 

● Het dragen van een zwemvest tijdens de wedstrijden is verplicht. 

Voor overige informatie over de wedstrijden verwijzen wij u naar de wedstrijdbepalingen. 

 

Rubberboten / rescue boten: 

● De Loosdrechtse Plassen kennen een, voor Nederlandse plassen, uniek regime 

voor snelvaren: in principe mag een boot niet sneller varen dan 12 km/uur (en 

binnen 100 meter van een oever nooit harder dan 6 km/uur!). 

 

Overige: 

● De Loosdrechtse plassen kennen een, voor Nederlandse plassen, uniek regime 

voor snelvaren: in principe mag een boot niet sneller varen dan 12 km/uur (en 

binnen 100 meter van een oever nooit harder dan 6 km/uur!). 

● Kinderen zonder zwemdiploma worden verzocht een zwemvest te dragen, rondom 

het gehele terrein is water! Zwemmen is alleen mogelijk in een speciaal afgezet 

stuk water nabij de starttoren van de KWVL. 

● Parkeren: Bij aankomst op het terrein zullen er “verkeersregelaars” aanwezig zijn 

om aanwijzingen te geven m.b.t. het afladen van de boten en het parkeren van de 

auto’s. Aanwijzingen door deze moeten worden opgevolgd. 

  

http://www.kwvl.nl/
http://www.kwvl.nl/
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● Deelname aan dit evenement is geheel voor eigen rekening en risico. De 

KWV’Loosdrecht’ noch de begeleiders zijn aansprakelijk voor enigerlei schade in 

welke vorm dan ook, waaronder inbegrepen schade aan het schip, aan 

opvarenden, aan boord aanwezige goederen en aan derden, welke direct of 

indirect in verband met deelneming aan wedstrijden zou kunnen ontstaan.  

● De KWV’Loosdrecht’ behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet 

weten te gedragen, naar zowel de organisatie als ook overige deelnemers, uit te 

sluiten van verdere deelname aan het evenement. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Marije Meyboom, wedstrijden@kwvl.nl 

 


