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LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN 

Kruis van Heeg 2.0 
zaterdag 28 augustus 2021 

Georganiseerd door de WaterSportvereniging Heeg 
 
1. De van toepassing zijnde bepalingen. 

Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW), de 
Bepalingen van het Watersportverbond en deze lokale wedstrijdbepalingen. 

 
2. De Locatie van het wedstrijdcentrum. 

Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het WSH clubgebouw It Sylhûs. 
adres: Pharshoeke 101, 8621 CW Heeg. 
Openingstijd: Vrijdagavond 27 augustus van 19:30 uur tot 22:00 uur. 
Telefoonnummer wedstrijdleider ‘Kruis van Heeg’: 06 – 51 27 01 18. 

 
3. Mededelingen aan deelnemers. 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 
geplaatst bij het wedstrijdcentrum in of nabij het WSH clubgebouw It Sylhûs. 

 
4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen. 

a) Boten die er niet in slagen om de finish te bereiken binnen 30 minuten (gezeilde tijd) na de 
finish van de eerste boot in hun klasse krijgen de score ‘Niet gefinisht’ (DNF). 
Dit wijzigt regel 35 A4 A5 RvW. 

b) Melden voor de start is van toepassing. 
Elke boot moet voor zijn startsein, aan de wind varend, tussen het startschip en een aan 
stuurboord gelegen meldingsmerkteken doorvaren en daarbij zijn zeilnummer duidelijk aan 
het wedstrijdcomité tonen! 

c) Alle deelnemers moeten een zeilnummer voeren. 
Deelnemers zonder zeilnummer kunnen een nummer huren, borg 
€10,- bij het comité. 

d) Wanneer vlag ‘Y’ wordt getoond aan de wal is regel 40.1 (het dragen 
van voldoende persoonlijk drijfvermogen) van toepassing zolang een 
deelnemende boot zich op het water bevindt. Dit wijzigt de inleiding 
van Deel 4.         (Afbeelding vlag ‘Y’) 

e) Reserve: 
 
5. Prijzen. 

Per klasse zullen de volgende prijzen beschikbaar gesteld worden. 
1 t/m 4 deelnemers  1 prijs. 
5 t/m 8 deelnemers  2 prijzen. 
9 t/m 12 deelnemers  3 prijzen. 
13 t/m 16 deelnemers  4 prijzen. 
17 of meer deelnemers  5 prijzen. 

De prijsuitreiking zal op zaterdagavond na het buffet om 20:00 uur in of nabij het WSH clubgebouw 
‘It Sylhûs’ plaatsvinden. 
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6. Organisatie. 
De wedstrijden worden georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg. 
wedstrijdleider is Rob van Roessel. 

 
7. De baan. 

De baan zal worden uitgelegd over het Heegermeer en de Fluessen (zie bijlage A). 
 
8. Programma van de wedstrijden. 

De tijd van het waarschuwingssein voor de wedstrijden zijn om 08:55 uur voor de eerst start van de 
ochtendwedstrijd en om 13:25 uur voor de eerste start van de middagwedstrijd. 

 
Er kan gestart worden in de volgende klassen: 

o Ronde- en Platbodems tot 6 mtr. 
o Ronde- en Platbodems van 6 tot 13 mtr. 
o Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 100). 
o Kajuitjachten ongemeten (sw t/m 110). 
o Kajuitjachten ongemeten (sw vanaf 111). 
o Fox klasse. 
o Tirion klasse. 
o Open jachten mix. 
o Open jachten gemeten. 
o Hansa klasse. 

Het startrooster wordt vrijdagavond bekend gemaakt. 
 
9. Afwijzing van aansprakelijkheid. 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 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. 

 
10. Verzekering. 

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

 
11. Weersomstandigheden. 

In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (windkracht 6 of meer, mede afhankelijk van de 
windrichting), zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider van de WSH kan besloten worden de 
wedstrijd uit te stellen of af te gelasten. 

 
12. 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 definitief vertrek. 
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Bijlage A: Het Wedstrijdgebied. 
 
A1. Het wedstrijdgebied is het gehele Heegermeer en de Fluessen tot het 3e Eiland nabij Elahuizen. 
 Tijdens de wedstrijden moeten de eilanden, Langehoekspôle (het konijnen eiland) en de Leijepôle, 

buiten de ondiepteboeien gepasseerd worden. Tevens is doorvaart aan de zuid(oost)zijde van de 
Leijepôle niet toegestaan. 
Fuiken moeten buiten de buitenste fuikstokken (signaalstokken) gepasseerd worden. 

 
A2. Vaargeul. 

Scheepvaartverkeer heeft, overeenkomstig het BPR, in de vaargeul voorrang ten opzichte van de 
deelnemende boten. Wij verzoeken de deelnemers dan ook om tijdens de wedstrijden zo kort 
mogelijk in de vaargeul te verblijven. 
Indien door het wedstrijdcomité wordt geconstateerd dat deelnemers het scheepvaartverkeer 
duidelijk hinderen, worden zij zonder verhoor uitgesloten voor de wedstrijd. 

 
 
 
Overzichtskaart: 
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Bijlage B: Banen en merktekens. 
 
B1. De Banen. 

De banen A t/m H worden in de banenkaarten (zie bijlagen) schematisch weergegeven. 
De baanbeschrijving is bindend. 

 
B2. De Merktekens. 

De merktekens van de banen zijn als volgt: 
- Boei 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 zijn oranje boeien. 
- Boei A – B – C – D – E – F zijn gele boeien. 
- De gate boeien zijn gele boeien met een rode band. 
- De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde gele boeien. 
- De merktekens van de finishlijn zijn ongenummerde gele boeien. 
- De merktekens van de finishlijn bij baanverlening zijn het start/finishschip en een 
  ongenummerde groene boei. 

 
B3. Klassenbord en Baanbord. 

- Het klassenbord is een wit bord met rode cijfers. 
- Het Baanbord is een zwart bord met een gele letter. 

 
 

Bijlage C: Startprocedure. 
 
C1. De startprocedure. 

De startseinen worden als volgt gegeven: 
 

Waarschuwingssein (5 minuten sein) 
5 Minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven 
en het klassensein getoond en seinvlag ‘W’ gehesen of 
neergehaald en direct weer getoond naar gelang het 
waarschuwingssein van de ene klasse samenvalt met 
het startsein van de vorige klasse. 

   +  

Voorbereidingssein (4 minuten sein) 
4 Minuten voor de start wordt vlag ‘P’ of ‘U’ 
gehesen en wordt één hoornstoot gegeven.    +  

Eén minuutsein (1 minuut sein) 
1 Minuut voor de start wordt vlag ‘P’ of ‘U’ 
gestreken en wordt één geluidssignaal gegeven. 

 +  

Startsein 
Het startsein is het strijken van klassenvlag ‘W’ en het 
wegnemen van het klassensein waarbij één hoornstoot 
wordt gegeven. 
Het neerhalen van vlag ‘W’ geldt als visueel 
waarschuwingssein als het waarschuwingssein van een 
klasse samenvalt met het startsein van een volgende 
klasse.  

   +  
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Bijlage D. De finish. 
 
D1. Er is een finish getekend in de baan, het geen betekent dat als de baan volledig is gevaren er bij het 

start/finishschip wordt gefinisht. Echter als de wedstrijd te lang gaat duren, behoudt het 
wedstrijdcomité zich het recht voor bij ieder gewenste boei de wedstrijden af te korten. 

 
 Reguliere finish. 

(Blauwe vlag) 
 
 
 
 
 
 

Afkorten. 
(Vlag ‘S’ + 2 x signaal.)     
RvW 32.2 Als het wedstrijdcomité een 
afgekorte baan aangeeft (toont vlag ‘S’) 
is de finish bij een te ronden merkteken, 
tussen het merkteken en een staak die vlag ‘S’ toont; of bij een lijn die boten volgens de baan 
moeten doorkruisen. 

 
 
 

Overige seinen. 
 
Uitstel. 
- Als de uitstelvlag (vlag ’OW’) wordt gehesen zijn 
  nog niet gestarte wedstrijden uitgesteld. Het 
  waarschuwingssein zal worden getoond één minuut 
  na het wegnemen van deze vlag. 
 
- Als de uitstelvlag wordt gehesen is het zaak dat u in de buurt van het startschip blijft. 
- Nadat de uitstelvlag wordt gestreken volgt na 1 minuut de start van de startprocedure. (Hijsen vlag ‘W’). 
 
 
U-Vlag. 
- RvW 30.3 Wanneer vlag ‘U’ als voorbereidingssein is  
  getoond, mag een boot zich niet met enig deel van zijn 
  romp bevinden binnen de driehoek gevormd door de 
  uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken 
  gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Als een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, 
  moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of 
  overgezeild. 
- Boten die deze regel overtreden krijgen als score ‘UFD’ (Uitsluiting op grond van regel 30.3). 
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Algemene terugroep (Vlag ‘EV’). 
- Bij een Algemene terugroep is het startsein tevens het 
  nieuwe waarschuwingssein van de teruggeroepen 
  klasse. De nieuwe start is 5 minuten na de ongeldig 
  verklaarde start. Vlag ‘EV’ wordt na 4 minuten, met het 
  1 minuutsein neergehaald. 
  Dit wijzigt regel 29.2 en Wedstrijdseinen RvW. 
- Algemene terugroep betekend dat er te vroeg is gestart, alle boten moet zo 
  snel mogelijk weer achter de startlijn gaan zodat er op nieuw kan worden gestart. 
- De start van de volgende klassen schuiven hiermee ook op, het is dus zaak goed op de klasse borden te 
  letten, die de start klassen aangeven. 
 
 
 
Individuele terugroep. 
- RvW 29.1 Wanneer op het startsein van een boot enig 
  deel van zijn romp, aan de baanzijde van de startlijn is 
  (dus over de startlijn), dan is deze te vroeg gestart. 
- 4 Minuten na het startsein of zodra alle schepen opnieuw zijn gestart wordt de vlag weggehaald. 
 
- Boten die te vroeg over de startlijn zijn dienen opnieuw te starten. 
- Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de schipper. Indien niet opnieuw wordt gestart volgt uitsluiting 
  van de wedstrijd en ‘OCS’ als score. 
- Meestal wordt dit kenbaar gemaakt door deze boot niet af te toeteren bij de finish. 
- 4 Minuten na het startsein of zodra alle schepen opnieuw zijn gestart wordt de vlag weggehaald. 
 
 
 
Zwemvest verplicht. 
- RvW 40 Wanneer deze vlag ‘Y’ is gehesen moet elke 
  deelnemer een persoonlijk drijfmiddel dragen. 
- Als deze vlag op de wal is getoond, te alle tijde die dag 
  op het water. 
- Als deze vlag op het water wordt getoond met één geluidssein voor of met het waarschuwingssein,  
  tijdens die wedstrijd. 
- Samengevat, iedere deelnemer aan boord moet dan verplicht een zwemvest dragen. 
 
 
 
Wedstrijd afgebroken. 
a) wegens slechte weersomstandigheden. 
b) onvoldoende wind. 
c) ontbrekend merkteken of niet op zijn plaats ligt. 
d) om enige andere reden die rechtstreeks de 
     veiligheid of billijke uitkomst van de wedstrijd beïnvloedt. 
e) om elke andere reden dan ook. 
 
 


