
 

 
 
 
 
 
 
 

Lokale Wedstrijdbepalingen 
van de 

74e Schildweek 
van 19 t/m 25 juli 2019 
op het SCHILDMEER. 

1. Regels 
1.1     De van toepassing zijnde regels zijn: 

• Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 

• Bepalingen Watersportverbond (RvW, bijlage Z)  

• Deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB)  

• De Aankondiging de van de 74e Schildweek. 
1.2 Voor de wedstrijden verzeild in het weekend van de Schildweek geldt tevens de bepalingen van de 

competitie van de ‘Groninger kampioen’. 
1.3 De Windsurfer LT klasse verzeilt in het weekend het Open Noord Nederlands Kampioenschap. 

 
2. Mededelingen aan deelnemers 
2.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst nabij het wedstrijdkantoor: Clubgebouw Zeilvereniging Schildmeer, Roegeweg 3a, 
Steendam. (Onder in het gebouw Boei 12). 

 
3. Wijziging in de wedstrijdbepalingen 
3.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekendgemaakt vóór 9.00 uur op de dag dat 

deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden 
bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 

 
4. Seinen op de wal 
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan een vlaggenmast in de nabijheid van het 

wedstrijdkantoor. 
 
5. Programma van wedstrijden 
5.1 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd: 

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 zijn onder voorbehoud van het tijdstip van de finish van de voorgaande 
wedstrijd. 

 
6. Wijzigingen en toevoegingen Standaard wedstrijdbepalingen (Bijlage Z). 
6.1 Bepaling 5.6 wijzigen in: 
  Indien op donderdag 25 juli vóór 13.00 uur nog geen waarschuwingssignaal voor de eerste klasse 

is gegeven zal daarna geen waarschuwingssein meer worden gegeven.  
6.2 Toevoeging bij bepaling 8.1: 
 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. 

6.3 Toevoegen bij bepaling 11.1: 
In RvW 26 wordt klassenvlag gewijzigd in seinvlag ‘W’. 

6.4 Bepaling 11.5 vervalt. 
6.5 Toevoeging: 
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Een boot die op reglementaire wijze is gestart mag tijdens het wedstrijdzeilen niet meer 
door de startlijn varen, met uitzondering van een boot die, na het tonen van seinvlag ‘X’ 
ten onrechte meent onreglementair te zijn gestart. 

6.6 Aan RvW 29.2 wordt toegevoegd: 

Bij een Algemene Terugroep kan het wedstrijdcomité besluiten dat het neerhalen van de EV vlag en 

vlag W tevens het waarschuwingssein is van de hernieuwde startprocedure. 

Eén minuut na het hijsen van de EV vlag zal vlag P, I, Z, U of zwarte vlag worden gehesen ( 1 

geluidssein), één minuut voor de hernieuwde start zal samen met de voorbereidingsvlag de EV vlag 

worden gestreken. (1 lang geluidssein). 

6.7 Bepaling 12 wijzigen in: 

In afwijking van RvW 33 mag het wedstrijdcomité de baan wijzigen door bij een merkteken seinvlag ’C’ 

of een bord met de kleuren van seinvlag ’C’ en een ander baanbord te tonen welke de verder te zeilen 

baan aangeeft, nadat het merkteken is gerond. Hierbij worden twee geluidsseinen gegeven. 

6.8 Toevoegen bij bepaling 13: 

Indien bij/op een merkteken vlag ’F’ (eventueel met klassenbord(en)) 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. De finishlijn wordt gevormd door de lijn aan baanzijde tussen de 

twee gele finishboeien. Het finishschip is herkenbaar aan een blauwe vlag. 

 

 
 
Iedere wedstrijd kan tevens worden beëindigd d.m.v. afkorten bij een merkteken. In dat geval wordt de 
finishlijn gevormd door de lijn aan de baanzijde tussen een geel merkteken en vlag ‘S’ op het 
finishschip (RvW 32.2). 
 

6.9 Bepaling 17 wijzigen in: 

• Voor deelnemers aan de wedstrijden om het Groninger kampioenschap gelden de in het 
weekend gezeilde wedstrijden.  

• Voor deelnemers in de Windsurfer LT klasse gelden de in het weekend gezeilde wedstrijden. 
Bij 4 verzeilde wedstrijden zal het slechtste resultaat afgetrokken worden van de totaalscore 
van de boot. 

• Er zijn 4 Schildweekwedstrijden geprogrammeerd, hiervan moeten 2 wedstrijden worden 
voltooid om de serie geldig te maken. Indien 3 of minder wedstrijden worden voltooid wordt 
het slechtste resultaat niet afgetrokken. Bij het voltooien van de volledige serie wordt het 
slechtste resultaat afgetrokken van de totaalscore van de boot.  

• Voor de hoofdprijs zijn 9 wedstrijden geprogrammeerd, hiervan moeten 5 wedstrijden worden 
voltooid om de serie geldig te maken. Bij minder dan 8 voltooide wedstrijden wordt het 
slechtste resultaat niet afgetrokken van de seriescore, bij 8 of meer voltooide wedstrijden 
wordt het slechtste resultaat afgetrokken van de totaalscore van de boot. 

6.10 Bepaling 22: toevoegen: Na toestemming van de wedstrijdleiding is het de betreffende begeleider 
toegestaan om zeilers in de Optimist C, tijdens het wedstrijdzeilen assistentie te verlenen, zodat deze 
zeilers gestimuleerd worden en plezier in de wedstrijdzeilsport krijgen en behouden. De betreffende 
begeleider(s) dienen dit op de gehele startgroep toe te passen. Deze hulp dient in overeenstemming 
met het algemeen sportiviteitbeginsel uitgevoerd te worden. Dit wijzigt RvW 41. 
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7. Klassenseinen en startvolgorde 
7.1 De aan de klassen toegekende klassenseinen zijn evenals de startvolgorde en 

deelnemerslijst in de bij het programmaboekje behorende bijlage opgenomen. 
 

8. Wedstrijdgebied  
8.1 Het wedstrijdgebied is vermeld in bijlage A. 
 
9. Banen en merktekens 
9.1 De banen en merktekens zijn vermeld in bijlage B. 
 
10. Prijzen 
10.1 De prijzen bestaan o.a. uit bekers en passende gebruiksvoorwerpen. 

Voor de jeugdklassen (Optimist, Flits, Laser 4.7, Vaurien en Splash) is de prijsverdeling als volgt: 
bij 3 tot 6 deelnemers zijn 2 prijzen beschikbaar; 
bij 7 tot 9 deelnemers: 3 prijzen; 
bij 10 tot 12 deelnemers: 4 prijzen en 
bij meer dan 12 deelnemers 5 prijzen per klasse. 
Voor de overige klassen is er de volgende prijsverdeling: 
bij 4 tot 8 deelnemers: 2 prijzen; 
bij 9 tot 12 deelnemers: 3 prijzen; 
bij 13 tot 15 deelnemers: 4 prijzen en 
bij meer dan 15 deelnemers: 5 prijzen per klasse.  

10.2 Indien er sprake is van selectiepoules zullen in de betreffende klasse bij de prijsberekening van de 
zondag wedstrijden, de uitslag van de zaterdagwedstrijden mee gerekend worden. 

10.3 De gewonnen dagprijzen van de wedstrijden van zaterdag en zondag worden zondag om 17.00h 
uitgereikt. De locatie zal in het programmaboekje worden bekend gemaakt (wijzigingen van het tijdstip 
voorbehouden i.v.m. einde van de wedstrijden en eventuele protestbehandeling). 

10.4 Voor elke klasse is er een wissel- en hoofdprijs beschikbaar.  
10.5 Het totaal aantal punten van de 4 Schildweekwedstrijden, waarbij wordt voldaan aan de wijziging 

genoemd in bepaling 6.10 (LWB: wijziging bepaling 17 SWB), is bepalend voor het winnen van de 
          wissel- en andere prijzen welke voor deze serie wedstrijden beschikbaar zijn. 
10.6 De hoofdprijzen worden toegekend aan degenen, die in hun klasse het beste resultaat over alle 

wedstrijden (de nachtwedstrijd uitgezonderd) behalen, waarbij wordt voldaan aan de 
          wijziging genoemd in bepaling 6.10 (LWB: wijziging bepaling 17 SWB). 
10.7 De hoofdwisselprijs in de Flitsklasse is een wisselprijs voor de Flitsklasse c.q. Flitsklasse groep 1 (of 
          A), "de Gouden Boei". Deze prijs is beschikbaar voor degene die het beste resultaat over alle 

voltooide wedstrijden (de nachtwedstrijd uitgezonderd) behaalt.  
10.8 Voor degenen die in de 16m2-klasse de beste prestaties leveren over alle voltooide wedstrijden (de 
          nachtwedstrijd uitgezonderd) is een prestatie(wissel)beker beschikbaar. Deze prijs 
         kan niet definitief worden gewonnen. 
10.9 Opgegeven bemanningen van prijswinnende boten ontvangen eveneens een prijs (inclusief de 

hoofdprijs). 
10.10 Voor de boot welke met het minste verschil in punten welke de wisselprijs, in zijn klasse niet wint is 

een aanmoedigingsprijs beschikbaar.  
10.11 De wisselprijzen blijven in het beheer van de zeilvereniging en worden nadat ze zijn gegraveerd in de 
         vitrine in de clubruimte van Zeilvereniging Schildmeer ten toon gesteld. Deze prijzen kunnen niet 

definitief worden gewonnen.  
 
 
11. Beeld- en opnamerecht 
11.1 Door aan deze wedstrijden deel te nemen verlenen de deelnemers de organisatie van dit evenement 

het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar het eigen goeddunken van de organisatie 
elke fotografische, audio en video opnames van de deelnemers voor, tijdens en na het evenement te 
maken, te gebruiken en te tonen. 

11.2 Zeilvereniging Schildmeer hanteert een privacy reglement (zie hiervoor 
www.zeilverenigingschildmeer.nl). Eventuele bezwaren kunnen kenbaar gemaakt worden via 
privacy@zeilverenigingschildmeer.nl. 
 
 
 
 
 

12. Verdere wedstrijdinformatie 

mailto:privacy@zeilverenigingschildmeer.nl
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12.1 Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding het aantal deelnemers van een klasse 
te groot is of het niet mogelijk is de klasse in een A (I of 1) en een B (II of 2) groep in te 
delen, worden in deze klasse kwalificatiewedstrijden gezeild volgens RvW Aanhangsel 
K.  

12.2 Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor, inschrijvingen met de opgave "B-klasse", cq "groep 
II" of "groep 2" in de "A-klasse" dan wel in "groep I' of "groep 1" te plaatsen of de "A-" en de "B-
klasse", cq "groep I" en "groep II" en/of "groep 1" en "groep 2" samen te voegen. 

12.3 Bij minder dan 3 deelnemers in een klasse kan het wedstrijdcomité besluiten deze klasse samen te 
voegen met een andere klasse dan wel de deelnemers mee te delen dat deze klasse te klein is voor 
deelname aan de Schildweek. 

12.4 Van elke klasse worden de standen aan het eind van de dag gepubliceerd bij het clubgebouw van 
Zeilvereniging Schildmeer.  

12.5 Iedere deelnemende boot moet voldoen aan de klassenvoorschriften en voorzien zijn van een geldige 
meetbrief. In afwijking van RvW 78.1 behoeven de boten uit de Optimist C klasse (beginners) niet aan 
dit artikel te voldoen. 

12.6 Wedstrijdboten die door het wedstrijdcomité voor controle worden opgeroepen, (let op het betreffende 
sein) moeten zich, op straffe van uitsluiting, direct na de wedstrijd melden bij de aangegeven steiger in 
de jachthaven Boei 12. 

12.7 Het programma, inclusief de lokale wedstrijdbepalingen, evenals de deelnemerslijst, zijn voor de 
deelnemers gratis beschikbaar in het clubgebouw van Zeilvereniging Schildmeer. Voor een 
banenkaart wordt een borg van € 2,- gevraagd, na afloop van de wedstrijden wordt dit bedrag 
teruggegeven bij inlevering van de kaart. 

12.8 Voor niet deelnemers zijn de kosten van een programmaboekje € 2,- en voor een banenkaart  
€ 2,-. 
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Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 
 
A1 De wedstrijden zullen worden gezeild op het Schildmeer.  
A2 Let op!!. De oevers rond het meer zijn op diverse locaties verstevigd met stenen. 
A3 Het wedstrijdgebied is hieronder weergegeven: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Wedstrijdbepalingen 74e Schildweek                                                                                                                                    Juni 2019 

 
 
Bijlage B: Banen en merktekens 
 
B1 De wedstrijden worden gevaren op een zogenoemde doorlopende baan. Er staan 7 banen op de 

baankaart getekend welke ook in omgekeerde richting gevaren kunnen worden.  
 Indien op of in de buurt van een merkteken vlag F wordt getoond dan is, na het ronden van dit 

merkteken het volgende merkteken boei F. De wedstrijd kan ook bij een merkteken worden 
afgekort.  De Optimisten en Windsurfer LT varen een verkorte baan en hebben dus een andere 
baankaart. 

B2 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een groene vlag wordt getoond is het eerste 
merkteken een groene boei zonder nummer. Deze boei vervangt het eerste merkteken van de 
aangegeven baan en dient in de plaats van dit eerste merkteken aan dezelfde zijde gerond te 
worden.  

 
 De Algemene baankaart is hieronder schematisch aangegeven, voor de Optimistenklasse A en B 

en de Windsurfer LT wordt een andere baankaart gebruikt. 
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Algemene baankaart 
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Optimist A/B en Windsurfer LT baankaart 
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Aankondiging. 
 
De zeilverenigingen WVO, VWDTP, Zeilvereniging Zuidlaadermeer, Zeilvereniging Schildmeer en 
ZKZM nodigen jullie uit tot deelname aan de wedstrijdserie voor het verkrijgen van de titel 
Groninger kampioen. Deelname staat open voor alle open eenheidsklassen. 
Deze kampioenswedstrijden worden telkens op een ander meer in Groningen en Drenthe 
gehouden en bij voorkeur tijdens een bestaand evenement. 
Voor de data: zie regel 3: Programma van Wedstrijden. 
 
1. Regels. 
 De wedstrijdserie voor het Groninger kampioenschap is onderworpen aan de regels welke 

van toepassing zijn tijdens de betreffende evenementen. De wedstrijdbepalingen van het 
evenement mogen worden aangevuld met dien verstande dat deze aanvullingen de 
bepalingen van het evenement niet mogen tegenspreken.  

 
2. Inschrijving en deelnamerecht. 
2.1 Deelname aan de Groninger kampioenschap serie is mogelijk voor boten van alle erkende 

eenheidsklassen. 
2.2 Alle inschrijvers van het evenement zijn ook potentiële deelnemers aan de wedstrijdserie. 
2.3 Alle wedstrijden van het betreffende evenement tellen mee. Per evenement wordt een 

totaalscore opgemaakt welke meetelt voor het Groninger kampioenschap. 
2.4 Een deelnemer hoeft niet uit de regio te komen. 
2.5 In alle wedstrijden moet de ingeschreven boot door dezelfde stuurman/-vrouw worden 

gevaren. 
2.6 Voor deze wedstrijdserie is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 
3. Programma van wedstrijden. 

In onderstaande tabel is aangegeven tijdens welke evenementen de wedstrijdserie om de 
titel 
Groninger kampioen zal worden verzeild. 

 
Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum: 
WVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 1 – 2 juni 2019 

VWDTP Paterswoldsemeer Rabobank Regatta 15 – 16 juni 2019 

Zeilvereniging 
Zuidlaardermeer 

Zuidlaardermeer ZZ Weekend 13 – 14 juli 2019 

Zeilvereniging Schildmeer Schildmeer Schildweek 19 – 25 juli 2019 

 
4. Registratie. 
 De registratie voor deelname aan de wedstrijdserie is gelijktijdig met de registratie van het 

evenement. 
5. Verdere informatie. 
 Zie voor verdere informatie de wedstrijdinformatie van de verschillende evenementen. 
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Wedstrijdbepalingen. 
 
 Tijdens een 4-tal evenementen op resp. het Oldambtmeer, het Paterswoldsemeer, het 

Zuidlaardermeer en het Schildmeer zijn kampioenswedstrijden geprogrammeerd. Winnaar 
van deze wedstrijdserie verwerft de titel Groninger kampioen. 

 
1. Regels. 
 De van toepassing zijn de regels zijn: 

- deze wedstrijdbepalingen; 
- de regels genoemd in de Wedstrijdbepalingen van de genoemde evenementen;  
- de Aankondiging van de wedstrijdserie van het Groninger kampioenschap. 

 De regels 2, 3 en 4 van deze wedstrijdbepalingen zijn aanvullingen op de betreffende 
regels van de wedstrijdbepalingen van het betreffende evenement. 

 
2. Programma van wedstrijden. 

 
Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum: 
WVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 1 – 2 juni 2018 

VWDTP Paterswoldsemeer Rabobank Regatta 15 – 16 juni 2018 

Zeilvereniging 
Zuidlaadermeer 

Zuidlaardermeer ZZ Weekend 13 – 14 juli 2018 

Zeilvereniging Schildmeer Schildmeer Schildweek 19 – 25 juli 2018 

 
3. Scoren. 
3.1 Men moet, indien men in aanmerking wil komen voor deelname aan het kampioenschap, 

tenminste ingeschreven staan en deelgenomen hebben aan drie van bovengenoemde 
evenementen. Alle wedstrijden welke het betreffende evenement worden gezeild tellen mee 
voor de totale wedstrijdserie. 

3.2 Bij deelname aan vier van bovengenoemde evenementen wordt de score van het slechtste 
evenement af getrokken. 

3.3 De deelnemer die als laatste eindigt in een evenement krijgt 1 punt, degene die als één na 
laatste eindigt krijgt 2 punten, enz. 

3.4 Boten welke niet starten, niet reglementair starten, niet finishen, zich terugtrekken of 
worden uitgesloten krijgen 0 punten. 

3.5 Per evenement wordt een totaaluitslag bepaald. De totaaluitslag van het evenement is de 
score welke telt voor de einduitslag van het Groninger kampioenschap. 

 
4. Prijzen. 
4.1 Er is één prijs per 3 deelnemende boten in een klasse, met een maximum van 5 prijzen. 

Voor ieder lid van de bemanning van winnende boten in de wedstrijdserie is een prijs 
beschikbaar. 

4.2 Tijdens het laatste evenement van de wedstrijdserie krijgt de bemanning van de winnende 
boot per klasse de titel ‘Groninger kampioen’. 

 

 


