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Addendum A 

 
Het Schildmeer is een meer gelegen in de streek Duurswold in de Nederlandse provincie Groningen 
tussen Schildwolde en Overschild. 
Het meer heeft een gemiddelde diepte van 1,5 meter en heeft een oppervlakte van 284 hectare. 
Het grootste deel van de oevers van het meer is natuurgebied. Bij Steendam liggen voorziening voor 
recreatie zoals jachthaven “Boei 12” en bijbehorende bedrijvigheid, een zandstrand, horeca, campings 
en een bungalowpark. 
 

 
 
 Zeilvereniging Schildmeer, 
 Roegeweg 3A, 
 9629 PA   Steendam. 
 
 www.zeilverenigingschildmeer.nl 
 wedstrijden@zeilverenigingschildmeer.nl 
 53°16'05"N  /  6°50'12"E  
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Addendum B - Het Wedstrijdgebied 
 

B1 Het te bezeilen meer 
De wedstrijden zullen worden gezeild op het Schildmeer.  

 

B2 Oevers van het meer 
Let op! De oevers rond het meer zijn op diverse locaties verstevigd met stenen. 

 

B3 Wedstrijdgebied 
Het wedstrijdgebied is hieronder weergegeven: 
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ADDENDUM C1 - Banen en merktekens voor Zeilers 
 
Doorlopende Banen 
 

D1 Doorlopende baan 
De wedstrijden worden gevaren op een zogenoemde doorlopende baan. Er staan 7 banen op de 
banenkaart welke ook in omgekeerde richting gevaren kunnen worden. De te varen baan wordt 
aangegeven op het startschip door middel van een wit bord met zwarte Romeinse Cijfers.  

 (voorbeeld) Baanbord 
 

D2 Baan omgekeerde volgorde 
Wanneer seinvlag “R” op het startschip is gehesen, moet de aangeduide baan in omgekeerde richting 
worden gevaren en moet de tekst op de banenkaart als volgt worden gelezen: bakboord als stuurboord 
en stuurboord als bakboord. Tevens wordt ENZ        START en START        ENZ.  Boei “F” moet altijd 
aan stuurboord worden gehouden.  

 Seinvlag “R”  
 

D3  Groene Vlag & Groene Boei 
Als vóór of op het voorbereidingssein van een klasse een Groene Vlag op het startschip wordt getoond, 
is het eerste merkteken een Groene Boei zonder nummer. Deze boei vervangt het eerste merkteken van 
de aangegeven baan en dient in plaats van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te worden. 

 Groene vlag 
 
LET OP: Voor de (wind)Surfers heeft de Groene Vlag een andere betekenis. De (wind)Surfers en maken 
geen gebruik van de Groene Boei. Zie hiervoor Addendum C2. 
 

D4 Seinvlag “F” op merkteken 
Indien bij/op een merkteken seinvlag “F” wordt getoond, dan moet nadat dit merkteken is gerond,  
Boei “F”, liggend bij de jachthaven van Boei 12, aan stuurboord worden gehouden waarna gefinisht 
wordt (zie 5.7 LWB). 

 Seinvlag “F” 
 

D5 De algemene banenkaart is hierna schematisch weergegeven. 
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Algemene banenkaart Optimisten (Schematische weergave) 
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Algemene banenkaart Overige Klassen (Schematische weergave; Niet Optimisten) 
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ADDENDUM C2 - Banen en merktekens voor Surfers 
 
Olympische (driehoek) Baan 
 

E1 Olympische (driehoek) Baan 
De wedstrijden worden gevaren op een zogenoemde Olympische of Driehoek baan. 
De te varen baan wordt aangegeven op het startschip door middel van een Rode Vlag of een      
Groene Vlag 

  

 Rode vlag    Groene vlag 
 
Als op het startschip een rode vlag wordt getoond moeten de te ronden merktekens van 
de baan aan bakboord worden gehouden. Als op het startschip een groene vlag wordt 
getoond moeten de te ronden merktekens van de baan aan stuurboord worden gehouden. 
 

 

E5 De algemene banenkaart is hierna schematisch weergegeven. 
De volgorde voor het ronden van de merktekens is: 
START        1        2        3        1        3        FINISH 

 
Merktekens 
 

E7  Merktekens Baan 
De merktekens van de baan zijn Oranje cilindervormige boeien met een witte band met zwarte 
cijfers. 

 

E8 Merktekens Start/Finish 
De merktekens van de start- en finishlijn zijn Gele, ongenummerde Boeien. 

 

  
 


