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Do’s en dont’s van het wedstrijdzeilen

Disclaimer: Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Waar gaan we zeilen?



Waar moet ik op letten?

1ste rif verplicht

2de rif verplicht

Zwemvest verplicht
Wanneer op de wal getoond zwemvest verplicht zodra je in de boot 
stapt.

Uitstel

Zijn de volgende vlaggen gehesen?



STARTPROCEDURE5 minuten voor het waarschuwingssignaal
(blijft de gehele procedure staan en is onderdeel van de startlijn)

5 minuten voor de start          (waarschuwingssein)
(groepsvlaggen worden gehesen)

4 minuten voor de start           (voorbereidingssein)

1 minuut voor de start           

De start    (na startschot 4 minuten om over de lijn te komen)

De startprocedure



Andere startvlaggen

P-vlag Normale start

Zwarte 
vlag

Valse start = OCS
Geen herstart mogelijk

U-vlag
Valse start = OCS
Herstart mogelijk



Valse start?

Individuele terugroep

Algemene terugroep
Waarschuwingssignaal over 5 min



De baan

Volgorde Innerloop:
1, 2 of 3 ronden worden aan 
gegeven met een wit bord 
met rode cijfers

*Alle boeien dienen bij het 
ronden aan Bakboord (BB) te 
worden gehouden.



Regels tijdens de wedstrijd

• Bakboord > Stuurboord
• Loef > Lij
• Oploper wijkt
• Boeien niet raken

Straf?
= 

Rondje(s) draaien!



Regels tijdens de wedstrijd

• Vaargeul = 
verboden gebied
• Overlap, 

ruimte voor de boei:



Protest

• Roep: protest!
• Knoop de protestvlag in 

het want
• Protestformulier invullen
• Niet drinken voordat het 

protest behandeld is!



De finish

wanneer enig deel van de romp of de uitrusting op de normale 
plaats de finishlijn doorkruist in de richting vanaf het laatste 
merkteken.

• 20 minuten de tijd
• Vergeet je bordje niet!
• Blijf uit het wedstrijdgebied!



Afkorten en afbreken

= Wedstrijd afgebroken

= Wedstrijd ingekort bij deze boei



Wat mag ik aanpassen aan de boot?

• Kompas
• Wind indicatoren
• Schoonmaken alleen met water
• Plakband boven de waterlijn
• Al het beslag of uitrusting wat is meegeleverd



Wat mag ik NIET aanpassen aan de boot?

• Extra zeilen
• Trapeze
• Inventaris van boord halen
• Duikuitrusting &

plastic baden
• Takelen



VEEL SUCCES!
Vragen?


