
 
 
 

 
Georganiseerd door Stichting Easy Week, in samenwerking met de Pampusclub, onder 

auspiciën van de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’. 
 
1. DE REGELS  
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan: 

1.1.1 de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen  2017 – 2020 
(RvW),  

1.1.2 deze aankondiging, 
1.1.3 de klassenvoorschriften van de Pampusklasse, tenzij enige van deze door de 

wedstrijdbepalingen worden gewijzigd, 
1.1.4 de Lokale Wedstrijdbepalingen voor dit evenement.  

1.2 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW prevaleren. 
 
2 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING  
2.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de Pampusklasse. 
2.2 Het maximaal aantal deelnemende boten is 50 (met evt. enkele extra inschrijvingen 

i.v.m. uitvallers). 
2.3 Vereisten voor deelname van boten zijn:  
2.3.1 een geldige meetbrief. 

2.3.2 de verantwoordelijke persoon, die woonachtig is in Nederland moet in het 
bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie. Bemanningsleden dienen een 
wedstrijd- of bemanningslicentie te kunnen tonen.  

2.4 Inschrijving vindt plaats via de website van de Stichting Easy Week: 
www.easyweek.nl. 
2.5 De inschrijving opent op 1 juli om 00:00 uur en sluit zodra het maximum aantal is 

bereikt, danwel uiterlijk op 6 augustus 2018 om 21.00 uur.  
2.6 Het inschrijfgeld voor de 5 dagen bedraagt €160.-, incl. een diner (2 pers.), de 

gebruikelijke entertainment en enkele drankjes tijdens de borrel. Het inschrijfgeld 
dient te worden voldaan aan de stichting door een betaling via iDeal. 

2.7 De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. De datum waarop het 
inschrijfgeld binnen is, bepaalt de volgorde van aanmelding.  

2.8 Wanneer de inschrijving succesvol is afgerond, worden de namen en zeilnummers 
op een lijst op de website www.easyweek.nl weergegeven. 

2.9 Bij terugtrekking na 1 augustus vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
 
3 REGISTRATIE EN TAKELEN   
3.1 De registratie van de deelnemers vindt plaats op het wedstrijdbureau van de 

K.W.V. ‘Loosdrecht’ op maandag 13 augustus van 11:00 tot 12:30 uur.  
3.2 Het wedstrijdbureau van de K.W.V. ‘Loosdrecht’ is gevestigd te Loosdrecht op het 

adres: Oud Loosdrechtsedijk 153, 1231 LT. 

http://easyweek.nl/wedstrijddeelnemers/
http://easyweek.nl/wedstrijddeelnemers/


3.3 Takelen van schepen en een ligplaats is inbegrepen in het inschrijfgeld. Voor het 
takelen kunt u contact opnemen met de havenmeester, telefonisch via 06-53786022 of per 
e-mail havenmanager@kwvl.nl. 
3.4 Voor de moederschepen is een speciale liggeldregeling van toepassing (t.w. 50% 

korting). 
 
4 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN  
4.1 Bij meer dan 35 boten worden de deelnemende boten gesplitst in 2 startgroepen, 

ieder bestaande uit 2 subgroepen. De groepsindeling wordt bekend gemaakt bij de 
registratie van de deelnemers.  

4.2 Er zal iedere dag om 13.00 uur een palaver wordt gehouden. Tijdens dat palaver wordt 
o.a. bekend gemaakt op wat voor soort baan er gevaren zal worden. In principe gaat 
het bij plassenbanen om 1 wedstrijd per dag, bij een up & down baan kunnen er 2 
wedstrijden gevaren worden.  

4.3 Het eerste waarschuwingssein wordt om 14.15 uur gegeven. Wanneer er gesplitst 
wordt in 2 startgroepen, start de 2e startgroep 10 min na de 1e startgroep.  

4.4 Er wordt gevaren óf op zogenaamde ‘plassenbanen’ óf op een up & down baan. In 
beide gevallen zal er een in-de-windse bovenboei met een spreader liggen. Bij de up & 
down baan ligt er een zgn. beneden gate, bij de plassenbanen moeten na de 
in-de-windse bovenboei met een spreader volgens een banenkaart driehoekige boeien 
op de plas gerond worden.  

4.5 Op de laatste dag van het evenement zal er na 15.00 uur geen waarschuwingssein 
meer gegeven worden. 

 
5 WEDSTRIJDBEPALINGEN  
5.1 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor 

de eerste start op de website van de K.W.V. ‘Loosdrecht’ (www.kwvl.nl) en op 
www.easyweek.nl te vinden zijn.  

 
6 PRIJZEN 
6.1 Er zijn 3 dagprijzen per startgroep met daarnaast een extra prijs, beschikbaar gesteld 

door de dag-sponsor. Ook worden er sfeer-prijzen uitgereikt bij een bijzonder 
vermeldenswaardige verrichting door deelnemers. 
6.2 Behalve een hoofdprijs, zal er ook de ‘green jacket’ en een winnaarswimpel ‘Easy 

Week 2018’ worden uitgereikt aan het winnende team. 
 
7 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
7.1 Naast deelname conform regel 3 en 4 van de RvW, neemt iedere deelnemer geheel 

voor eigen risico deel aan de Easy Week en de wedstrijdserie.  
7.2 De Stichting Easy Week, de Pampusclub en de K.W.V. ‘Loosdrecht’ accepteren geen 

enkele aansprakelijkheid voor materiële schade, persoonlijk letsel of dood, 
veroorzaakt in samenhang met, voor, gedurende of na de wedstrijdserie en/of het 
Easy Week programma.  

 
8 VERZEKERING  
8.1 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,- per gebeurtenis 
of een equivalent daarvan. 
 

mailto:havenmanager@kwvl.nl
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9 INFORMATIE 
9.1 Informatie is te vinden op www.easyweek.nl en op de website van de K.W.V. 

‘Loosdrecht’ (www.kwvl.nl) 

http://www.easyweek.nl/
https://www.kwvl.nl/





