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Aankondiging 
 

Voor het 
 
 

Nederlands Kampioenschap 

Schakel 2021 
 

gehouden van 
 

30 Juli t/m 01 Augustus 2021 
 
 

op het Schildmeer onder auspiciën van het 
Watersportverbond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zeilvereniging Schildmeer, 
 Roegeweg 3A, 
 9629 PA   Steendam. 
  
 www.zeilverenigingschildmeer.nl 
 wedstrijden@zeilverenigingschildmeer.nl  
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Uitnodiging tot deelname aan het 

Nederlands Kampioenschap Schakel 

te houden van 30 Juli 2021 t/m 01 Augustus 2021 op het 
Schildmeer. 

 

 
De aanduiding [NP] in een regel betekent dat een boot niet tegen een andere boot mag 
protesteren voor het overtreden van die regel. Dit wijzigt RvW 60.1(a). 
De betekenis van notatie ‘[DP]’ in een regel staat beschreven in RvW 64.4 

 

1 REGELS 
 
1.1* Het evenement 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. 
 Zie: reglement-voor-kampioenschappen-20191101-v5-docx.pdf (watersportverbond.nl) 
 
1.3 De Regels kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen 

worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere wedstrijdregels wijzigen. 
 
1.4 Reserve 
 
1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 
1.6* Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste 

licentie. 
 
1.7 Reserve 
 
1.8 Reserve 
 

2 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
2.1 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf begin juni 2021 op de website van Zeilvereniging 

Schildmeer: www.zeilverenigingschildmeer.nl. 
 

3 COMMUNICATIE 
 
3.1 Mededelingen aan deelnemers voorafgaande aan het Nederlands Kampioenschap 

(voor 30 juli-2021) worden gepubliceerd op de website van zeilvereniging Schildmeer 
Link: www.zeilverenigingschildmeer.nl 

 
Mededelingen aan deelnemers tijdens het evenement op 30 juli 2021 t/m 01 augustus 2021 
zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst aan het raam van 
wedstrijdkantoor: 
Clubgebouw Zeilvereniging Schildmeer, Roegeweg 3a, Steendam, tussen clubgebouw en de 
botenloods). 

 
3.2 Reserve 
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3.3 Reserve 
 
3.4 [DP] Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt, vanaf het eerste 

waarschuwingssein tot het eind van de laatste wedstrijd van de dag, geen spraak of data 
uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. 

 

4* DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
4.1 Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): SCHAKEL KLASSE. 
 
4.2 Reserve 
 
4.3 Reserve 
 
4.4 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door online registratie vóór 25-juli-2021 om 23:59 

uur op de website van de Schakel Klasse Organisatie: www.schakelklasse.com 
 
4.5 Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben. 
 
4.6 Indien de inschrijving voor 25-juli-2021 is gedaan dan wordt het inschrijfgeld zoals in onderstaande 

tabel (5.1) is vermeld verschuldigd.  
Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen niet meer geaccepteerd. Een inschrijving is pas geldig 
na ontvangst van het inschrijfgeld 

 
4.7 Reserve 
 
4.8 Reserve 
 

5 INSCHRIJFGELD 
 
5.1 Inschrijfgeld voor het NK Schakel 2021 is als volgt: EUR 50,00. Dit bedrag dient uiterlijk op 

zondag 25-Juli 2021 om 23:59 uur te zijn ontvangen. 
 

Voor de schakelklasse op rekeningnummer NL31INGB0001406835 ten name van de Schakel 
Klasse Organisatie, onder vermelding van NK 2021, naam van de verantwoordelijke persoon en 
het zeilnummer. 

   
5.2 Reserve 

6 BEPERKINGEN OP BEMANNING 
 
6.1 Reserve 
 
6.2 Reserve 
 

7 RECLAME 
 
7.1 Reserve 
 
7.2 Reserve 
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8 KWALIFICATIESERIES EN FINALESERIES 
 
8.1 Reserve 
 

9 PROGRAMMA 
 
9.1 Registratie en aanmelden van de deelnemers vindt verplicht plaats op Donderdagavond 29 Juli 

2021 van 19:00 uur tot 21:00 uur en op Vrijdagmorgen 30 Juli 2021 vanaf 09:00 uur tot 11:00 uur 
in de botenloods van de Zeilvereniging Schildmeer. Tevens ontvangt u hier de laatste informatie 
over het evenement. 
De Wedstrijdbepalingen (WB) zullen begin juni 2021 worden gepubliceerd op de website van 
Zeilvereniging Schildmeer: www.zeilverenigingschildmeer.nl 

 
9.2 Boten zullen beschikbaar zijn voor controle op uitrusting vanaf Donderdag 30-Juli-2021 van 19:00 

tot 21:00 uur en op Vrijdag 31-Juli-2021 van 09:00 uur tot 11:00 uur. 
 

Deelnemers dienen beschikbaar te zijn met hun boot op het grasveld voor het 
wedstrijdkantoor/botenloods / Boei 12 - paviljoen “de Tijd” ter controle. (zie Addendum B) 

 
9.3* Data van de wedstrijden: 
 

DATUM KLASSE AANTAL 

Vrijdag 30-07-2021 Zeilen; Schakel 2 wedstrijden 

Zaterdag 31-07-2021 Zeilen; Schakel 4 wedstrijden 

Zondag 01-08-2021 Zeilen; Schakel 3 wedstrijden 

 
9.4 Aantal wedstrijden: 
 

KLASSE AANTAL TOTAAL WEDSTRIJDEN PER 
DAG GEPLAND 

WEDSTRIJDEN PER 
DAG MAXIMUM 

Zeilen; Schakel 9 Zie 9.3 5 

 
9.5* Waarschuwingssein 1e wedstrijd 

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op vrijdag 30 Juli 2021 is 
12.55 uur. 

 
De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zaterdag 31 Juli 2021 is 
09:55 uur. 

 
De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd op zondag 01 Augustus 
2021 is 09:55 uur. 
 

9.6* Op de laatste geplande wedstrijddag (zondag 01-augustus 2021) zal geen waarschuwingssein 
gegeven worden na 15:00 uur, tenzij er geen geldig kampioenschap is gerealiseerd. In dat geval 
wordt er geen waarschuwingssein meer gegeven na 18:00 uur. 

 

10 CONTROLE OP UITRUSTING 
 
10.1 Iedere boot moet een geldige registratiebewijs en meetcertificaat tonen. In aanvulling hierop 

zullen metingen worden uitgevoerd.  
 
10.2 De uitrustingcontrole en evenement meting dient zoveel mogelijk op donderdagavond 30 Juli 

plaats te vinden. In uitzonderlijke gevallen is dit op vrijdagochtend 31-Juli-2021 mogelijk  

http://www.zeilverenigingschildmeer.nl/
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10.3 Boten kunnen te allen tijde gecontroleerd worden. 
 
10.4 Controlepunten kunnen de volledige Klasssenvoorschriften betreffen. 
 Contactpersonen zullen te zijner tijd worden benoemd en contactgegevens zullen worden bekend 

gemaakt. 
 
10.5 Boten zullen ook voldoen aan RvW 78.1 tijdens de controle op 29 en 30 Juli 2021. 
 

11 KLEDING EN UITRUSTING 
 
11.1 Reserve 
 

12 LOCATIE 
 
12.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: 

Clubgebouw/wedstrijdkantoor Zeilvereniging Schildmeer, Roegeweg 3a, Steendam. 
 

Het wedstrijdkantoor is op donderdagavond vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur geopend, op vrijdag 30 
juli 2021 vanaf 08.30 uur en zaterdag 31 juli 2021 en zondag 01 augustus 2021 vanaf 09.00 uur. 

 
Het wedstrijdkantoor zal dagelijks geopend zijn tot minimaal één uur na de finish van de laatste 
boot. 

 
12.2 Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie.  
 
12.3 Addendum B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 
 

13 BANEN 
 
13.1 De tekeningen in Addendum C tonen de banen, de volgorde waarin de merktekens moeten 

worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet worden gehouden. 
 

14 STRAFSYSTEEM 
 
14.1 Voor het evenement is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door een 

Één-Ronde Straf 
 
14.2 Reserve. 
 

15 SCOREN 
 
15.1 Reserve 
 
15.2* Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 
 
 
 
 
 



 

 NK Schakel 2021  

Aankondiging van Zeilvereniging Schildmeer  -  V.2021.def 
Pagina 6 van 10 

15.3 Aantal wedstrijden 
 

• (a) <5 Wedstrijden: 
Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 
van zijn wedstrijdscores. 

• (b) 5, 6, 7, 8 of 9 wedstrijden: 
Wanneer 5, 6, 7, 8 of 9 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 
zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

 
15.4 Reserve 
 
15.5 RvW 90.3(e) is van toepassing. 
 

16 [DP] OFFICIËLE VAARTUIGEN EN VAARTUIGEN VAN 
ONDERSTEUNENDE PERSONEN 

 
16.1 Vaartuigen van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar door het voeren van een witte vlag met 

zwarte letters “RC”. 
 Rescueboten zijn herkenbaar aan een oranje vlag met zwarte letters “rescue” 
 

17 GECHARTERDE OF GELEENDE BOTEN 
 
17.1 Een gecharterde of geleende boot mag nationale letters of een zeilnummer voeren in 

tegenstelling tot zijn klassenregels, op voorwaarde dat het wedstrijdcomité voor de eerste 
wedstrijd zijn identificatie op zeilen heeft goedgekeurd. 

 

18 LIGPLAATSEN 
 
18.1 Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal of in de haven liggen. 

U kunt met moederschepen en wedstrijdboten in de Jachthaven Boei 12 terecht 
 

19 [DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
 
19.1 Reserve 
 

20 [DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
 
20.1 Reserve 
 
20.2 Reserve 
 

21 DATA PROTECTIE 
 
21.1 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. 
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22 RISICOVERKLARING  
 
22.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan 

een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. 
 

Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een 
gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind, ruw 
water en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het 
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een 
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. 
Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door 
verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken. 

 
22.2 Materiele en/of persoonlijke schade 

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of 
persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de 
wedstrijdserie. 

 

23 VERZEKERING 
 
23.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
 

24* PRIJZEN 
 
24.1 De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen. 

Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter beschikking, 
alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten of teams 
(voor wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen additionele 
medailles beschikbaar worden gesteld). 

 
 Andere prijzen zullen als volgt worden gegeven: De Schakel Klasse Organisatie reikt een beker 

o.i.d. uit aan de top drie. 
 

25 OVERIGE INFORMATIE 
 
25.1 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met  

Dhr W. Wind 
E-mail: wedstrijden@zeilverenigingschildmeer.nl 

 
 
 
Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement 
Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied 
Addendum C: de banen 
 
 
 
 
 
Alle rechten, wijzigingen en aanpassingen met betrekking tot wedstrijdzaken en wedstrijdbepalingen zijn voorbehouden aan Zeilvereniging 
Schildmeer. Eventuele wijzigingen worden voorafgaande aan de wedstrijden gepubliceerd (zie paragraaf 3.1 van deze Aankondiging) 
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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: de Plaats van het Wedstrijdgebied 
 
Het wedstrijdgebied is hieronder weergegeven: 
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Addendum C: De ba(a)n(en) 

 
C1.1 De wedstrijden worden gevaren op een zogenaamde trapeziumbaan, zoals schematisch 

onderstaand weergegeven 
 
 

Trapezium Banen 1 en 2 
 

 
 
C1.2 De baanomschrijving is als volgt: 
 
 Baan 1:     Start – 1BB – 2BB – gate 3/4 – 2BB – 4BB – Finish 
 Baan 2:     Start – 1BB – 2BB – gate 3/4 – 2BB – gate 3/4 – 2BB – 4BB – Finish 
 
C1.3 De te varen baan wordt op het startschip (BB-zijde) aangegeven door middel van  

een wit bord met zwarte Romeinse Cijfers.  

  (voorbeeld) Baanbord 
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