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Lokale bepalingen en informatie Combi Heeg 2018 
Zaterdag 2 en zondag 3 juni op het Heegermeer 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Het Watersportcentrum van WaterSportvereniging Heeg is gesitueerd op de kop van de 
Passantenhaven Heegerwâl, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. Het watersportcentrum is te 
bereiken via de Skatting, Polderwei, Weisleatstrjitte en Nyedyk. 

1.2. In de haven is een trailerhelling aanwezig voor rescue- en begeleidingsboten en rond het 
wedstrijdcentrum zijn meerdere jollensteigers beschikbaar. 

1.3. Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen tijdens het evenement gratis gebruik maken van de 
wal rond het WSH gebouw.  

1.4. Moederschepen kunnen afmeren in de Passantenhaven tegen het normale haventarief.  

1.5. Het stallen van trailers op de haven is mogelijk in overleg met de havenmeester. Aanwijzingen 
van beachmasters en/of de havenmeester dienen strikt te worden opgevolgd. 

1.6. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen direct 
buiten de haven. 

1.7. Op het terrein van de Passantenhaven is een aantal Camperplaatsen beschikbaar waar in 
overleg met de havenmeester tegen normaal geldend tarief kan worden overnacht. 

2. LOCATIE VAN HET WEDSTRIJDCENTRUM 

2.1. Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het WSH gebouw, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. 
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3. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS EN SEINEN OP DE WAL 

3.1. Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 
geplaatst in het wedstrijdcentrum. 

3.2. Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast aan het wedstrijdcentrum. 

4. WEDSTRIJDCOMITÉ 

Wedstrijdleider:  Maarten Stuurman 
Assistent wedstrijdleider:  Ilse Gerritsma  
Protestcomité: n.t.b. 
Arbitrage: n.t.b. 
 

5. WEDSTRIJDGEBIEDEN 

5.1. Het wedstrijdgebied voor Combi niveau A en B bevindt zich ten zuiden van de betonde 
vaargeul in het Heegermeer zoals op onderstaande kaart is aangegeven. 

5.2. Het wedstrijdgebied voor de Combi niveau C bevindt zich ten noorden van de betonde 
vaargeul in het Heegermeer zoals op onderstaande kaart is aangegeven. Bij stevige ZW-W 
wind is een alternatief gebied achter het eiland de Rakkepôle mogelijk (C*). 

5.3. Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden in 
de betonde vaargeul door het Heegermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar 
gemaakt aan de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de 
Definities RvW. 

5.4. Bij het passeren van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité- en begeleidingsboten strikt 
worden opgevolgd. 

 

 

6. SOCIAAL PROGRAMMA, BBQ 

Aanvullend op het programma van de Combi’s organiseert de WSH activiteitencommissie een 
uitgebreide en altijd heerlijke Barbecue op zaterdagavond voor deelnemers, ouders en 
begeleiders. Opgave vooraf via het inschrijfformulier.  

Kosten zijn € 8,00 per kind/deelnemer (tot 16 jaar) en € 15,00 per volwassene/begeleider.  

Link naar het inschrijfformulier: Inschrijfformulier BBQ 

https://goo.gl/forms/EeifEBuAs8pbMSfF2

