
 
Aankondiging van de 73ste Schildweek 

 
Uitnodiging tot deelname aan de zeilwedstrijden van de 73ste Schildweek, te houden van     
20 tot en met 26 juli 2018 op het Schildmeer te Steendam. De eerste vier wedstrijden 
(zaterdag en zondag) gelden tevens voor de competitie “Groninger Kampioenschap”. 
Deelnemers aan de Schildweek nemen ook deel aan deze competitie. 
 

1. Regels. 
De wedstrijdserie is onderworpen aan: 
1.1 De regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW). 
1.2 De Standaard Wedstrijd bepalingen (SWB). 
1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB). Ingeval van strijdigheid tussen de LWB en de SWB 

heeft de tekst van de LWB voorrang. 
1.4 Deze Aankondiging. 
1.5 Ingeval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben. 
1.6 Indien dat in de LWB is aangegeven zal in voorkomende gevallen arbitrage worden 

aangeboden. Appendix T is dan van toepassing. 
 
2. Deelname recht en inschrijving. 
2.1 Deelname aan de 73ste Schildweek staat open voor alle boten van de open eenheidsklassen 
2.2 Inschrijfgeld. 

 
Boot: Voor de gehele week: Per wedstrijd: 
Tweemansboten Jeugd € 40,00 ( € 35,00 ) € 8,00 ( € 7,00 ) 
Eénmansboten Jeugd € 33,00 ( € 28,00 ) € 7,00 ( € 6,00 ) 
Overige Tweemansboten € 60,00 ( € 55,00 ) € 10,00 ( € 9,00 ) 
Overige Eénmans boten € 53,00 ( € 48,00 ) € 9,00 ( € 8,00 ) 

 
2.3 Indien de aanmelding vóór 15 juli 2018 is gedaan dan wordt een reductie op het inschrijfgeld 

gegeven en geldt het bedrag dat vermeld is tussen haakjes. Jeugdboten zijn de Optimist, de 
Flits, de Laser 4.7, de Vaurien en de Splash. 

2.4 Inschrijven en betalen moet bij voorkeur via de website van de Zeilvereniging Schildmeer. 
Indien men anders wil betalen dan moet het worden overgemaakt naar bankrekeningnr. 
NL26 INGB 0004 4402 12 t.n.v. Zeilvereniging ’t Olle Schild-Steendam o.v.v. 73ste Schildweek, 
klasse en zeilnummer. 

2.5 De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 21 juli 2018 om 10.30 uur. 
 
3. Inlichtingen. 

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met: 
Jaap Faber, tel.: 06-448 189 00 
Albert Velema, tel.: 06-525 524 86 
 
 
 
 
 
 



4. Programma van wedstrijden. 
4.1  Programma 
 

Datum: Tijd eerste start: Naam van de wedstrijd: 
Zaterdag 21 juli 12.00 uur 1ste Openingswedstrijd 
Zaterdag 21 juli (16.00 uur) 2de Openingswedstrijd 
Zondag 22 juli 11.00 uur ’t Roegwold wedstrijd 
Zondag 22 juli (14.00 uur) Tetje Hörn wedsstrijd 
Maandag 23 juli 14.00 uur 1ste Schildweek wedstrijd 
Dinsdag 24 juli 11.00 uur 2de Schildweek wedstrijd 
Dinsdag 24 juli (14.00 uur) 3de Schildweek wedstrijd 
Woensdag 25 juli 14.00 uur 4de Schildweek wedstrijd 
Donderdag 26 juli 10.30 uur Sluitingswedstrijd 

 
De tijden tussen haakjes is onder voorbehoud van het tijdstip van de finish van de 
voorgaande wedstrijd. 

4.2  De start van de eerste klasse in de eerste wedstrijd vindt plaats op zaterdag 21 juli om 12.00 
uur. 

4.2  Indeling. 
Bij minder dan 3 inschrijvingen in een klasse heeft het wedstrijdcomité het recht de 
wedstrijden voor de betreffende klasse niet door te laten gaan. 

 
5. Registratie. 

Registratie en aanmelden van de deelnemers vindt plaats op vrijdag 20 juli van 16.00 uur tot 
19.00 uur en zaterdag 21 juli vanaf 9.00 uur in het informatiebureau van de Zeilvereniging 
Schildmeer bij Boei 12.  Tevens worden hier het programmaboekje met wedstrijdbepalingen 
en baankaart worden uitgereikt. 

 
6. Overnachten 
6.1 Kamperen kan op de naast gelegen camping, van Recreatiecentrum de Otter. Deze hanteert 

tijdens de Schildweek gunstige prijzen voor deelnemers aan de Schildweek. Voor meer 
inlichtingen: kijk op de website van Recreatiecentrum de Otter. 

6.2 U kunt met moederschepen en wedstrijdboten in de jachthaven Boei 12 terecht. Hiervoor 
worden speciale prijzen berekend. De jachthaven van de Otter biedt ook plaats aan 
moederschepen en ook daar gelden gedurende de Schildweek speciale ligplaatsprijzen.  

6.3 Tarieven voor de Jachthavens Boei 12 en de Otter: 
 

Kranen/helling en wedstrijdboot in de haven €20,00 
Moederschip in de haven € 40,00 
Stalling Optimisten in de loods bij de Otter € 8,00 
Bijbootje/rubberboot op de wal of in de haven 
(inclusief helling) 

€ 15 gedurende de gehele Schildweek 
of € 5,00 per dag 

Wedstrijdboot op de wal Gratis 
Trailer op de wal Gratis 

 
Deze tarieven zijn geldig van 20 juli t/m 26 juli 2018 
 
- Wanneer je gebruik wilt maken van de haven altijd melden bij de havenmeester of 

receptie 
- Stalling trailer op de daarvoor aangewezen plaatsen 
- Bij de Otter worden beschikbare havenboxen aangegeven d.m.v. lintjes 
- Boten op de wal netjes en correct stallen. Houdt rekening met een ander 
- Auto’s graag stapvoets rijden en parkeren op de parkeerplaats.  


