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NOTICE OF RACE 
Almere Haven Race Weekend 

georganiseerd door WSV Almere Haven 
Voor Kwarttonners, FF-65, Pion, ORC-4 en SW 

 
Van 8 mei t/m 9 mei 2021 

Locatie: Gooimeer vanuit de WSVAlmere Haven 
 

 

1 REGELS 
De wedstrijden van de WSV Almere Haven worden gezeild conform de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 
2021-2024, de bepalingen van het Watersportverbond en deze wedstrijdbepalingen. 

1.1 Regel 44.1 zal worden aangepast zodat één strafronde van 360 graden voldoende is inplaats van twee 
ronden. 

1.2 Elke persoon aan boord dient over een geldige Nederlandse licentie te beschikken, dit punt is niet van 
toepassing op deelnemers die uitkomen in de SW klasse. 

 

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
Mededelingen aan de deelnemers zullen mondeling, dan wel schriftelijk worden gedaan voorafgaand aan de 
betreffende wedstrijd. Dit zal gedaan worden door de wedstrijdleiding in het clubhuis van WSV Almere Haven. 

Mededelingen zullen middels de L-vlag:   kenbaar gemaakt worden in de mast op het Haventerrein. 
Daarna worden de mededelingen, indien van toepassing, herhaald en aangevuld voorafgaand aan de wedstrijd 
door de wedstrijdleiding vanaf het startschip. Hiervoor wordt de L-vlag gehesen op het startschip. 
Daarnaast is er een mededelingen WhatsApp-groep waarvoor men zich kan opgeven bij de wedstrijdleiding.  
 

3 Inschrijving 
 
3.1 De wedstrijden worden georganiseerd voor de volgende rating groepen: voor Kwarttonners, FF-65, 
Pion, ORC-4 en SW 

3.2 Inschrijving staat open vanaf 18 maart 2021 tot 26 april 2021. Inschrijven kan via: 
http://www.wsvalmerehaven.nl/  Inschrijvingen na 26 april betalen een inschrijf toeslag van €15,-- bovenop 
standaard inschrijfgeld. Inschrijven klik hier 

3.3 Er wordt gevaren in verschillende rating groepen, ORC (Triple nummer), SW, eenheidsklasse. 
 
Voor deelnemers onder SW rating: Om uw rating zo goed mogelijk te bepalen, vragen wij u om alles volledig in 
te vullen. Mocht er iets veranderen aan de onderstaande rating bepalende onderdelen, kunt u dit voor de 
wedstrijd doorgeven. Zoals in de algemene wedstrijdbepalingen opgenomen behoudt de wedstrijdleiding het 
recht een controle uit te oefenen op de rating factoren van uw boot. Vul de velden zo volledig mogelijk in en klik 
op verstuur.  
 
Deelname aan Almere Haven Race Weekend 2021 is open voor deelnemers uit heel Nederland. Het inschrijfgeld 
voor Niet Leden bedraagt €35,- voor het gehele weekeinde, leden van WSV Almere Haven betalen €15,-- 

Inschrijvingen na 26 april betalen een inschrijf toeslag van €15,-- 

Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is bijgeschreven op rekening:  
IBAN NL 90RABO0301491410 t.n.v. WSV Almere Haven ovv Almere Haven Race weekend, 
zeilnummer en klasse. 

http://www.wsvalmerehaven.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YBx4VQk_LKqz0KnPUB8ujK-Om3QQa62O-9cfDcRF_h-98Q/viewform?usp=pp_url
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4 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
Op zowel zaterdag als zondag worden er 2 tot 4 wedstijden gepland. Op zaterdag zal de eerste start om 11:00 
zijn, op zondag is de eerste start gepland om 10:00. Op zondag zal daarnaast de laatste startmogelijkheid om 
15:15 zijn. 
 
De wedstrijdprogramma’s worden gepubliceerd op de website van de WSV Almere Haven via de aanvullende 
reglementen per wedstrijd.  
 

5 REGELS 
De wedstrijden van de WSV Almere Haven worden gezeild conform de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 
2021-2024, de bepalingen van het Watersportverbond en deze wedstrijdbepalingen. 
 
 

6 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
Iedere wijziging in deze wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden vóór aanvang van de wedstrijd op de 
dag dat deze van kracht wordt. Tevens zal ook altijd een wijziging kenbaar worden gemaakt middels de 
mededelingen procedure zoals in artikel 2 omschreven. 
 

7 KLASSE EN RATING SYSTEEM 
Klasse indeling en klassenvlag 

Pion   Cijferwimpel 3  
FF-65,   Cijferwimpel 4 
Kwarttonners Cijferwimpel Varen doe je samen 
ORC-4   Cijferwimpel 5 

SW   klassenvlag T:  . 
 
Voor ORC-4 en Kwarttonners wordt gevaren onder de ORC rating: 

 Rating Low wordt gebruikt bij windsnelheden tot en met 9 knopen. 
 Rating Medium wordt gebruikt bij windsnelheden boven 9 en tot 14 knopen. 
 Rating High wordt gebruikt bij windsnelheden van 14 knopen en meer.  

 
Pion en FF-65 varen als eenheidsklasse waarbij de volgorde van binnenkomst bepalend is. 
SW- wordt berekend aan de hand van de voor 2021 uitgegeven SW cijfers gecorrigeerd met de 
standaard correctiewaarden. 

Bij de start van de wedstrijd zal dan ook, indien er gevaren wordt met SW Wind rating, op het 
startschip een ‘L’, ‘M’ of ‘H’ getoond worden zodat deelnemers weten met welke SW rating de 
komende wedstrijd gerekend zal worden.  
 
 
De zeilcommissie behoudt het recht voor aanvang of na de finish van iedere wedstrijd een controle uit 
te oefenen op individuele boten en te beoordelen of de boot voldoet aan de opgegeven richtlijnen. 
Dit zal geschieden door mondelinge bekendmaking bij de schipper. Controles die geweigerd worden 
leiden tot een DSQ (Diskwalificatie) in de definitieve score. 
 

https://wsvalmerehaven.nl/
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8 WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED 
Het wedstrijdgebied is aangegeven op bijgaande Gooimeer kaart (Bijlage 1) 
De locatie van de startlijn is afhankelijk van de windrichting. In principe streeft de wedstrijdleiding naar een in 
de windse start. De te varen baan is een zogenoemde Upwind- Downwind baan met upwind-spreader & 
downwind-gate. 

Hierbij is het mogelijk de boeien te verleggen tijdens de wedstrijd, hiervoor zal de C-vlag:  bij een 
van de merktekens getoond worden. Het soort baan en het aantal ronden dat afgelegd moet worden zal middels 
de betreffende letter gevolgd door cijfer kenbaar gemaakt worden op het startschip. 
 

9 MERKTEKENS 
De merktekens van de baan zijn gele of blauwe cilindervormige boeien. De ILM (Inner Limit Marker) is een 
staak met een groene vlag. De finishmark is een staak met blauwe vlag. 
 

Baan  

 

C1: Start-G-Spreader-Finish 
C2: Start-G-Spreader-Gate--G-Spreader-Finish 
C3: Start-G-Spreader-Gate-G-Spreader-Gate-G-Spreader-Finish 
C4: Start-G-Spreader-Gate-G-Spreader-Gate-G-Spreader-Gate-G-
Spreader-Finish 
Enz. conform het aantal te varen ronden (het cijfer betreft het aantal 
kruisrakken) 
 
 

Note:  
 De Marks hebben in de wedstrijd geen letter aanduiding 
 In het laatste down-wind rak hoeft de gate niet gerespecteerd 

te worden. 
 G is Up-wind mark 
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10  TIJDSLIMIET 
De finish heeft een tijdslimiet van 30 min. gemeten vanaf de eerst gefinischde deelnemer van de betreffende 
klasse. Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen dit tijdslimiet krijgen de score DNF (Did Not 
Finish). 
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om een wedstrijd in te korten of af te breken.  
 

11  PROTESTEN 
Conform de Regels voor Wedstrijdzeilen Regel 44 is het toegestaan een straf te nemen. Regel 44.3 RvW is niet 
van toepassing. Voor de wedstrijden van de WSV Almere Haven geldt dat de alternatieve straf voor 
overtredingen uit deel 2 RvW een één-ronde straf (360°) voldoende is (zie artikel 44.2 RvW) 
Protesten moeten bij de finish kenbaar zijn middels het gebruik van een rode vlag in het stuurboordwant of aan 
de giek. 
 
Het indienen van een protest dient bij de finish verbaal bekrachtigd te worden tussen deelnemer en finishschip. 
Er dient een officieel protestformulier binnen 30 minuten na binnenkomst finishschip (aan het einde van de 
wedstrijddag) te worden ingeleverd bij de door de wedstrijdleiding te benoemen protestcoördinator. Het niet 
inleveren van het ingevulde protestformulier binnen 30 minuten na aankomst finishschip betekent dat protest 
automatisch niet ontvankelijk wordt verklaard. Het protest zal in overleg met de protesterende en de gedaagde 
door een protestcomité van tenminste drie deelnemers (aangewezen door wedstrijdcomité) behandeld worden. In 
afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend 
binnen 24 uur na de mondelinge uitspraak. Tegen de beslissing van het protestcomité kan volgens de geldende 
regels van het RvW protest worden ingediend via het wedstrijdcomité bij het Watersportverbond. Het 
wedstrijdcomité zal zich verplichten volledige medewerking te verlenen aan de protesterende partij in de 
procedures richting het Watersportverbond. 
Protesten worden in principe behandeld voor bekendmaking van de voorlopige uitslag. Indien, na behandeling 2e 
aanleg, de uitspraak van een protest deze voorlopige uitslag beïnvloedt, zal de gewijzigde uitslag op de 
eerstvolgende wedstrijdavond bekend worden gemaakt. 
 

12  PRIJZEN/ UITSLAGEN 
Aan het einde van de zaterdag wordt een voorlopige tussenuitslag bekend gemaakt. Het eindklassement wordt zo 
snel mogelijk na de laatste wedstrijd bekendgemaakt. 
Publicatie uitslagen zal op de website van WSV Almere Haven worden geplaatst en in de mededelingen App. 
 

13  VEILIGHEID 
De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde 
verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft 
ingeschreven. Daarnaast dient te allen tijde rekening gehouden worden met andere watergebruikers, ten 
opzichte van andere watergebruikers geldt altijd het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). 
 

Deelnemers die de wedstrijd voortijdig afbreken, dienen de wedstrijdleiding (bevindt zich aan boord van het 
start/finishschip) hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. 
 
In geval van nood: 

 Gebruiken we onderling tijdens de wedstrijden van WSV Almere Haven Marifoonkanaal 72 
 Is de Almeerse reddingsbrigade op te roepen via 112 of via Marifoonkanaal 16 (Den Helder 

Rescue) 
 

Als startschip vóór het waarschuwingssignaal vlag Y:  hijst is vanaf dat moment artikel 40 RvW in 
werking, dit houdt onder andere in dat het dragen van een reddingsvest of andere doelmatige persoonlijke 
drijfmiddelen verplicht is. Voor de open boten klasse is het dragen van een zwem/reddingsvest te allen tijde 
verplicht!  
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Het is ook mogelijk dat de Y:-vlag reeds in de haven getoond wordt, in dit geval dient ook reddingvest gedragen 
te worden voor en na de wedstrijd, dus vanaf losgooien tot aanmeren.   
 
Het niet opvolgen van de Y:-vlag zal direct leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. 
 
 

14 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
De wedstrijdcommissie, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt 
enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/ of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, 
welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden. 
 
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 
met een minimumdekking van € 3.800.000 per gebeurtenis. Toelichting: In de verzekering dient een dekking te 
zijn opgenomen voor het zeilen in wedstrijdverband. 
 

15 WEDSTRIJDNUMMERS 
Het moet voor de zeilcommissie duidelijk zijn welke deelnemer start, passeert en finisht. Hiertoe is het wenselijk 
de boot te voorzien van een duidelijk wedstrijdnummer op een apart doek aan de railing of duidelijk in het 
grootzeil. 
NB: Boten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot protesteren. 
 

16 TOESTEMMINGSVERKLARING  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook 
foto’s en filmpjes van u op de websites en facebook accounts van de WSV Almere haven plaatsen alsmede op 
het Instagram account en in het clubblad van de WSV Almere Haven plaatsen. Met het inschrijven voor een 
wedstrijd geeft u de zeilcommissie en de communicatie commissie van de WSV Almere Haven toestemming om 
gegevens over u te verwerken.  
 
Deelnemer gaat automatisch akkoord met het volgende: 
Ik geef door mij aan te melden voor een wedstrijd of evenement georganiseerd door de WSV Almere Haven 
toestemming voor de hieronder gegevensverwerkingen: 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten door de verschillende commissie van de WSV Almere Haven 
 Publiceren van uitslagen, foto’s en/of filmpjes van mij bovengenoemde kanalen  

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
Einde akkoordverklaring. 
 
U mag uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar: zeilcie@wsvalmerehaven.nl 
met daarin de vermelding dat u uw toestemming intrekt of voor specifieke delen waarvoor u uw toestemming 
intrekt. 
 
De schipper is verantwoordelijk voor het informeren van zijn/haar bemanning inzake deze 
toestemmingsverklaring en de goedkeuring hiervan. 
LET OP: Ingeval aanmelder op het moment van aanmelden jonger is dan 16 jaar dient een 
toestemmingsverklaring bekrachtigd te worden door fysieke ondertekening door een ouder of voogd. 
 

 
17 PRIVACYVERKLARING 
Dit is de privacyverklaring zeilcommissie van de WSV Almere Haven, gevestigd te Sluiskade 11 Almere, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060155, hierna te noemen: 
`de Vereniging`.  
 

mailto:zeilcie@wsvalmerehaven.nl
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Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Zijn er vragen naar aanleiding van het lezen van dit 
statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: 
zeilcie@wsvalmerehaven.nl. 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen bij inschrijving, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons 
ontvangen. 

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
Administratie  Voornaam 

 Achternaam 
 Telefoonnummer 
 E-mail adres 
 Bankgegevens 
 Betaalgegevens 
 Bootnaam 
 Lidmaatschap nummer 

Uitvoering van de 
overeenkomst  
 
 

Gedurende de looptijd 
van de overeenkomst 
en tot 5 jaar daarna, 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar. 

 Zeilcommissie 
 Communicatie 

commissie 
 Administratie 
 Accountant 
 Controle commissie 

Publicatie 
resultaten 

 Voornaam schipper 
 Achternaam schipper 
 Bootnaam 
 Zeil-/startnummer  
 Resultaat wedstrijd 

Publicaties van 
score op Facebook / 
Website / Instagram 
pagina’s WSV 
Almere Haven 

Geen eindtermijn 
bewaardata 

 Zeilcommissie 
 Communicatie 

commissie 
 Bezoekers Facebook- / 

Website- / Instagram 
pagina’s WSV Almere 
Haven 

Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande verzameling persoonsgegevens kunt u dit schriftelijk laten weten 
door een e-mail te sturen naar: zeilcie@wsvalmerehaven.nl 

 
De schipper is verantwoordelijk voor het informeren van zijn/haar bemanning inzake deze privacy verklaring en 
de goedkeuring hiervan. 
 
 

BIJLAGEN 
 
Bijlage A: Lokatie WSV Almere haven 
Bijlage B: Wedstrijdgebied 

mailto:zeilcie@wsvalmerehaven.nl
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Bijlage A: 

WSV Almere Haven 
Sluiskade 11,   
1353 BT  Almere 
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Bijlage B: Wedstrijdgebied 
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