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Aankondiging 
voor het 

Nederlands Kampioenschap Sprint 

In de 16m2 klasse 
georganiseerd door Zeilvereniging Schildmeer 

onder auspiciën van het Watersportverbond 
van 11 mei tot en met 12 mei 2019 op Schildmeer 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
1 REGELS 
 
1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW). 
 
1.2* Het ’Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
 
1.3  De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
  
1.4 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 
1.5* Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
 
1.6 Tijdens het evenement zijn er waarnemers op het water. Waarnemers kunnen na de wedstrijden, binnen 

de geldige protesttijd, op basis van hun waarnemingen protesten aan tekenen.  

  
2 RESERVE 
 
3* DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de 16m2 klasse met een geldige meetbrief.  
 
3.2  Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven en betalen via www.16m2.nl Er is  een maximale 

deelname van 48 schepen. De inschrijving sluit na het bereiken van de maximale aantal inschrijvingen of 
anders uiterlijk op 5 mei 2019 om 23.59 uur. 

 
3.3 De limiet (48 boten) van inschrijvingen wordt bepaald op volgorde van betalen.  
 
4 INSCHRIJFGELD 
 
4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als het volgt:  
 
 Inschrijfgeld leden 16m2 Klasse organisatie t/m 31-03-2019 (23:59 uur) € 40,- (inclusief takelen) 

Inschrijfgeld leden 16m2 Klasse organisatie € 55,- (inclusief takelen) 
 Inschrijfgeld niet leden € 70,- (inclusief takelen) 
 
 
4.2 Andere te bepalen bedragen optioneel en te regelen op de locatie:  
 Arrangement met 2x koffie, 2x lunchpakket op het water en BBQ op de zaterdagavond € 35,- pp 

http://www.16m2.nl/
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5 OPZET VAN HET EVENEMENT 

Maximaal 48 boten, maximaal 6 groepen van max 8 boten, iedere start (flight) bestaat uit maximaal 3 starts 
van 3 groepen, maximaal 16 boten per start. De streeftijd van de wedstrijd is ca. 15 minuten.  

 
5.1 Groepsindeling wordt door de 16m2 Klassen Organisatie gemaakt op basis van de jaar ranking 2018. 
 
 
6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1* Registratie 
 
 Verplicht melden; 11 mei 8:30 uur tot 9:45 uur 
 
6.2 Reserve 
 
6.3* Data van de wedstijden: 
 
 11 mei  1e start om 11:00 uur volgende start z.s.m. 
 12 mei   1e start om 10:00 uur volgende start z.s.m. 

    
6.4 Geplande aantal flights; 18  
 
6.5 Reserve 
 
6.6 Indien er 8 flights zijn voltooid zal er op zaterdag na 17:30 uur geen waarschuwingssein meer worden 

gegeven.  
Op de laatste wedstrijddag zal er geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:30 uur.  

 
7 METING 
 
 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. 
 
 
8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 

De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk beschikbaar vanaf 19 april 2019 op www.16m2.nl of 
www.zeilverenigingschildmeer.nl in pdf-formaat. 

 
 
9 LOCATIE 
 
9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres:  
 Zeilvereniging Schildmeer, Roegeweg 3a, 9629 PA Steendam: 0598 – 431843 of 06 – 18662524 
 
9.2 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. 
 
9.3 Aanhangsel B toont de plaats van het wedstrijdgebied. 
 
10 BANEN 
  
 De tekening in Aanhangsel C toont de baan, en bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde 

waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden 
gehouden. 

 
  
  

http://www.16m2.nl/
http://www.zeilverenigingschildmeer.nl/
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11 STRAF SYSTEEM 
 
11.1 RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf. 
 
12 SCOREN 
 
12.1* Acht flights moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.  
 
12.2 (a) Wanneer minder dan vijf flights zijn voltooid zal de serie score van de boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores.  
 (b) Wanneer 5 of meer flights zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.  
   
13  RESERVE 
 
14 LIGPLAATSEN 
 
 Boten moeten op de hun toegewezen plaatsen in de haven liggen. 
 
15  BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 
 Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en 

onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijk toestemming van het wedstrijdcomité. 
 
16 DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN 
 
 Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 

gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het eind van de 
wedstrijdserie.  

 
17 RADIOCOMMUNICATIE 
 
 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data uitzenden noch spraak 

of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.  
 
18 PRIJZEN 
 
 De gehele bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen 16m2 Sprint en 

ontvangt de bijbehorende medailles van het Watersportverbond.  
De verantwoordelijke persoon en de bemanning van de winnende boot verkrijgt de Blauwe 
kampioenswimpel van het Watersportverbond.  
Stuurman/vrouw en bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangen eveneens 
medaille(s) van het Watersportverbond.  
 
De Klasse Organisatie stelt prijzen beschikbaar voor de eerste 5 boten uit het klassement.  

 
 
19 AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW4, Besluit om wedstrijd te 
zeilen. De organiseerde autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of 
persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.  

 
20  VERZEKERING 
 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van 
Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.  



 
 
 
 
 

Aankondiging NK Sprint 16m2 Schildmeer 2019                     4 februari 2019

 
21 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 definitieve vertrek. 

 
22 OVERIGE INFORMATIE 
 
 Takelen in overleg met de havenmeester 
 Vrijdag 10 mei vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur 
 Zaterdag 11 mei vanaf 8:45 uur 
 
 Voor overige informatie zie www.16m2.nl of www.zeilverenigingschildmeer.nl  
 
  

http://www.16m2.nl/
http://www.zeilverenigingschildmeer.nl/
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Aanhangsel A: De plaats van de havens 
 
Aanhangsel B: De plaats van het wedstrijdgebied. 
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Aanhangsel C 
 

 
 
 
 
De Baan 
 
Start – 1 SB – 2 SB – 3 BB Finish 
Let op: Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd, van Boei 2 naar Boei 3 de finishlijn te doorkruisen 
 
Startprocedure 
 
3 minuten voor de start hijsen vlag W (waarschuwingssignaal) 
2 minuten voor de start hijsen vlag P / U of Zwart (voorbereidingssignaal) 
1 minuut voor de start strijken vlag P / U of Zwart 
0 = start 1e Flight, strijken vlag W 
 
0 = 3 opnieuw hijsen vlag W als waarschuwingssignaal voor volgende start (indien van toepassing)  
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Aanhangsel D Verblijfsmogelijkheden in de omgeving 
 
Camping, vakantiewoning, stacaravan en trekkershutten:  
 
Recreatiecentrum De Otter (op loopafstand)  
Roegeweg 9 
9629 PA Steendam  
www.de-otter.nl  
E mail: Info@de-otter.nl  
Tel: 0598 – 43 1543 
 
Vakantiehuis (op loopafstand) 
 
Villapark Schildmeer 
Roegeweg 1 
9629 PA Steendam 
www.villaparkschildmeer.nl  
E-mail: info@beheerschildmeer.nl 
Tel: 0598 – 43 2371  
 
Hotel 
 
Landgoed Ekenstein (11 km) 
Alberdaweg 70 
9901 TA Appingedam 
www.ekenstein.com  
E-mail: info@ekenstein.com 
Tel: 0596 628 528 
 
Eemshotel (14 km) 
Zeebadweg 2 
9933 AV Delfzijl 
www.eemshotel.nl 
E-mail: www.info@eemshotel.nl 
Tel: 0596 – 612636 
 
Hotel Restaurant de Boegschroef (14 km) 
Handelskade west 12  
9934 AA Delfzijl 
www.deboegschroef.nl 
E-mail: info@deboegschroef.nl 
Tel: 0596 – 613615  
 
Bed & Breakfast 
 
LOOPJEVRIJ.NU (2,5 km) 
Hoofdweg 5 
9939 PA Tjuchem 
www.loopvrij.nl  
Tel: 06 – 22602570  
 
Het Tolhuis (9,7 km) 
Meenteweg 7 
9625TD Overschild 
www.benbhettolhuis.nl  
Tel: 0596 – 566334  

http://www.de-otter.nl/
mailto:Info@de-otter.nl
http://www.villaparkschildmeer.nl/
mailto:info@beheerschildmeer.nl
http://www.ekenstein.com/
mailto:info@ekenstein.com
http://www.eemshotel.nl/
http://www.info@eemshotel.nl
http://www.deboegschroef.nl/
mailto:info@deboegschroef.nl
http://www.loopvrij.nl/
http://www.benbhettolhuis.nl/

