
 

Aankondiging NK Vrijheid en G2 2019 

Aankondiging 
Voor het  

Nederlands Kampioenschap in de Vrijheid en de G2 klasse 
georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg (WSH) 

 onder auspiciën van het Watersportverbond 
van 6 september tot en met 8 september 2019 op het Heegermeer  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
1 DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
 
1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
 
1.3 De wijzigingen op de RvW zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. De 

wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. 
 
1.4 Reserve 
  
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 
1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
 
1.7 Reserve 
  
2 RESERVE 
 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen:  
 – Vrijheid 
 – G2  
 
3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven vóór 30 augustus 23:59 uur via de website van de 

betreffende klasse organisatie www.vrijheid.org of www.g2klasseorganisatie.nl  
 
3.3 Reserve 
 
4 INSCHRIJFGELD 
 
4.1 Het vereiste inschrijfgeld en tarieven voor maaltijden worden vastgesteld door de klassenorganisatie 
 en worden op het deelnemersformulier vermeld. Betaling verloopt via klassenorganisatie. 
 
4.2 Reserve  
 
5 KWALIFICATIES EN FINALES 
 

Indien op de sluitingsdatum 36 of meer boten in één klasse zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie 
voor die klasse verdeeld worden in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de 
wedstrijdbepalingen is dan van toepassing. 
 

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Registratie: 
 
 Donderdag 5 september van 17:00 tot 20:00. 
 

http://www.g2klasseorganisatie.nl/
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6.2 Controle op uitrusting en evenement meting: 
 

Donderdag 5 september van 16:00 tot 21:00. 
Deelnemers dienen beschikbaar te zijn met hun boot bij het clubgebouw van de WSH.   

 
6.3 Data van de wedstrijden: 
 
 Datum    Klasse Vrijheid  Klasse G2 
 
 Vrijdag 6 september  3 wedstrijden  3 wedstrijden 
 
 Zaterdag 7 september  4 wedstrijden  4 wedstrijden 
 

Zondag 8 september   3 wedstrijden  3 wedstrijden 
 
6.4 Reserve  
 
6.5 De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op vrijdag 6 september is 11:55.  

De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 7 september en zondag 8 
september is 9:55. 

 
6.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00. 
 
7  METING 
 
 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. 
 In aanvulling hierop kunnen controles op uitrusting worden uitgevoerd.  
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk 1 week voorafgaand aan het kampioenschap op de 
 websites van de klassenorganisaties (www.vrijheid.org of www.g2klasseorganisatie.nl) en 
 www.wsheeg.nl 
 
9   LOCATIE  
 
9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Pharshoeke 101, 8621 CW te Heeg 
 (clubgebouw WSH). 
  
9.2 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. 
 
9.3 Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 
 
10 BANEN 
 

De te zeilen baan is de Inner- en Outerloopbaan. 
 
11 STRAF SYSTEEM  
 
11.1 Reserve 

 
11.2 Beslissingen van het protestcomité die betrekking hebben op de kwalificatiewedstrijden zijn bindend 

zoals voorzien in RvW 70.5(a). Het Watersportverbond heeft hier, conform de bepaling bij RvW 70.5 
toestemming voor gegeven. 

 
12 SCOREN 
 
12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.  
 
 

http://www.g2klasseorganisatie.nl/
http://www.wsheeg.nl/
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12.2 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 

van zijn wedstrijdscores.   
(b) Wanneer 5, 6, 7 of 8 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
(c) Wanneer 9 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de twee slechtste scores. 
 
13  RESERVE 
 
14  LIGPLAATSEN 
 

Deelnemende boten kunnen ligplaats kiezen in de Passantenhaven Heeg aan de hoofdsteiger 
 tegenover het wedstrijdcentrum of nabij hun moederschip.  
 
15  BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en 
onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 
wedstrijdcomité. 

 
16 DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
 

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 
gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de 
wedstrijdserie. 

 
17 RADIOCOMMUNICATIE 
 

Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch 
spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten. 
VHF zal alleen gebruikt worden voor veiligheidscommunicatie. 

 
18* PRIJZEN 
 
 Vrijheid: 

De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangt de 
bijbehorende blauwe Kampioenswimpel(s) en medaille(s) van het Watersportverbond. 
De gehele bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangt eveneens medaille(s) 
van het Watersportverbond. 
 

 G2: 
De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangt de 
bijbehorende blauwe Kampioenswimpel(s) en medaille(s) van het Watersportverbond. 
De gehele bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangt eveneens medaille(s) 
van het Watersportverbond. 

 

 Andere prijzen zullen door de klassenorganisaties worden verzorgd.  
  
19 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 
materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of 
na de wedstrijdserie. 
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20 VERZEKERING 
 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimumbedrag van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 
 

21 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 

 
 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de 
 sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen 
 goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te 
 maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf 
 de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
 
22 OVERIGE INFORMATIE 
 

Voor overige informatie kan contact op worden genomen met: 
 Vrijheid:  Arjan Willemsen 13481@live.nl  
 G2:   Dirk Stolp   dpstolp@gmail.com  
 
 
 

mailto:13481@live.nl
mailto:dpstolp@gmail.com
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Aanhangsel A: De plaats van de haven 
 

A. ALGEMENE INFORMATIE 

A.1. Het watersportcentrum van WaterSportvereniging Heeg is gesitueerd op de kop van de 
Passantenhaven Heegerwâl, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg.  

A.2. Het watersportcentrum is te bereiken via de Skatting, Polderwei, Weisleatstrjitte en Nyedyk. 

A.3. In de haven is een trailerhelling aanwezig voor rescue- en begeleidingsboten en rond het 
wedstrijdcentrum zijn meerdere jollensteigers beschikbaar. 

A.4. Wedstrijd-, comité- en rescueboten kunnen tijdens het evenement ligplaats nemen aan de wal rond 
het WSH-gebouw.  

A.5. Moederschepen kunnen afmeren in de Passantenhaven, daarvoor geldt het normale haventarief.  

A.6. Het stallen van trailers op de haven is mogelijk in overleg met de Havenmeester. Aanwijzingen van de 
Havenmeester en/of beachmaster dienen strikt te worden opgevolgd. 

A.7. Parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen direct buiten de 
haven. 

A.8. Op het terrein van de Passantenhaven is een aantal Camperplaatsen beschikbaar waar in overleg 
met de havenmeester tegen het normaal geldende tarief kan worden overnacht. 

A.9. Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het WSH-gebouw, Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. 
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Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden 
 

B. WEDSTRIJDGEBIED 

B.1. Het wedstrijdgebied bevindt zich ten zuiden van de betonde vaargeul in het Heegermeer zoals op 
onderstaande kaart is aangegeven. 

B.2. 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. 

B.3. Bij het passeren van de vaargeul moeten aanwijzingen van comité- en begeleidingsboten strikt 
worden opgevolgd. 

 

 

 
 
 
 


