
 
 
 
 
 
 

Aankondiging 
van de 

74e Schildweek 
Voor alle open eenheidsklassen 

georganiseerd door Zeilvereniging Schildmeer 
 
 
Uitnodiging tot deelname aan de zeilwedstrijden van de 74e Schildweek, te houden 
van     19 tot en met 25 juli 2019 op het Schildmeer te Steendam. De in het weekend 
geprogrammeerde en gezeilde wedstrijden gelden tevens voor de competitie 
“Groninger Kampioenschap”. Zie aankondiging Groninger Kampioenschap. De 
Windsurfer LT klasse verzeild in het weekend het Open Noord 
Nederlandskampioenschap. 
 

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 van het Watersporterbond bijlage Z 
1.3 De Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB).  
 
2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING  
2.1 Deelname aan de 74e Schildweek staat open voor alle boten van de open eenheidsklassen en 

de Windsurfer LT. Voor de beginnende Optimist zeilers wordt een aparte baan uitgelegd.  
2.2 Indien de inschrijving vóór 15 juli 2019 is gedaan dan wordt het inschrijfgeld zoals in 

onderstaande tabel is vermeld verschuldigd. Jeugdboten zijn de Optimist, de Flits, de Laser 4.7, 
en de Splash Green / Blue.  
Inschrijven na de boven genoemde datum zal er €10,00 administratie kosten boven op het 
inschrijfgeld worden berekend.   

 
2.3 Inschrijfgeld. 

Het inschrijfgeld bedraagt.  
 

Boot: Voor de gehele week: Per wedstrijd: 

Tweemansboten Jeugd € 35,00 € 7,00 

Eénmansboten Jeugd € 28,00 € 6,00 

Overige Tweemansboten € 55,00 € 9,00 

Overige Eénmans boten € 48,00 € 8,00 

 De inschrijving van de Windsurfer LT gaat via het Surfcenter.   
 

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. 74e Schildweek, klasse en 
zeilnummer. 

2.5 De uiterste inschrijfmogelijkheid is zaterdag 20 juli 2019 om 10.30 uur. 
 

3. INLICHTINGEN 
Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met: Wim Wind bestuurslid wedstrijdzaken, 
tel.: 06 – 18662524 of wedstrijden@zeilverenigingschildmeer.nl  

 
 
 
 
 

http://www.zeilverenigingschildmeer.nl/
mailto:wedstrijden@zeilverenigingschildmeer.nl


 

Aankondiging 74e Schildweek 19 t/m 25 juli 2019 Concept 3 april 2019 

4. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 

4.1 Programma 
 

Datum: Tijd eerste start: Naam van de wedstrijd: 

Zaterdag 20 juli 12.00 uur 1ste Openingswedstrijd 

Zaterdag 20 juli (16.00 uur) 2de Openingswedstrijd 

Zondag 21 juli 11.00 uur 1e MF Shipping Group wedstrijd 

Zondag 21 juli (14.00 uur) 2e MF Shipping Group wedstrijd 

Maandag 22 juli 14.00 uur 1ste Schildweek wedstrijd 

Dinsdag 23 juli 11.00 uur 2de Schildweek wedstrijd 

Dinsdag 23 juli (14.00 uur) 3de Schildweek wedstrijd 

Woensdag 24 juli 14.00 uur 4de Schildweek wedstrijd 

Donderdag 25 juli 10.30 uur Sluitingswedstrijd 

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

 
4.2 Indien op donderdag 26 juli vóór 13.00 uur nog geen waarschuwingssignaal voor de eerste 

klasse is gegeven zal daarna geen waarschuwingssein meer worden gegeven.  
4.3 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 19 juli van 16.00 uur tot 
18.00 uur en zaterdag 20 juli vanaf 9.00 uur tot 10:30 uur in het informatiebureau van de 
Zeilvereniging Schildmeer bij Boei 12.  Tevens worden hier het programmaboekje met 
wedstrijdbepalingen en baankaart uitgereikt. De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op www.zeilverenigingschildmeer.nl te 
vinden zijn. 
 

6. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4, Besluit om 
wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 
materiele  schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, 
gedurende of na de wedstrijdserie. (art. 29 van bepalingen Watersportverbond bijlage Z) 
 

7. VERZEKERING 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor een wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimumbedrag van € 1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan. (art. 30 van 
bepalingen Watersportverbond bijlage Z) 
 

8. OVERNACHTEN 
8.1 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. 
Overnachten in een vakantie woning kan bij Recreatiecentrum de Otter of Villa Park Schildmeer 

8.2 U kunt met moederschepen en wedstrijdboten in de Jachthaven Boei 12 of de Jachthaven van 
Recreatiecentrum de Otter  terecht. Hiervoor worden speciale prijzen berekend.  

 

http://www.de-otter.nl/
http://www.de-otter.nl/
http://www.villaparkschildmeer.nl/
http://www.jachthavenboei12.nl/
http://www.de-otter.nl/

