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Feestelijke opening Kielboot Trainingscentrum Zaterdag 18 April 

 
Op zaterdag 18 april zal het Nationaal Kielboot Trainings Centrum op het starteiland officieel worden 
geopend door Mevr. J. A. de Vries, Gedeputeerde Provincie Fryslân, de heer T. Metz van de 
Gemeente Sneek en de heer H. Snoekc, voorzitter van de KWS. Dit valt samen met de 
openingswedstrijden van de KWS.  
 
Alle deelnemers zijn op 18 april vanaf 17.00 uur van harte welkom aanwezig te zijn in het 
kielbotencentrum. Daarna is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. Voor de 
vrolijke noot is de band “Same old Sound “ aanwezig. Kortom een gezellige happening!  
 
Vanaf 16.00 uur zal er voor alle jeugdige deelnemers in de tent die bij het kielbotencentrum staat een 
hapje in de vorm van poffertjes en een drankje zijn. 
 
Er wordt op ieders komst gerekend! 
 
 
  

 
  

 
Met de komst van het nieuwe trainingscentrum heeft de KWS de beschikking over een unieke 
accommodatie voor zeiltrainingen. Het centrum beschikt over een grote instructieruimte (ca. 60 
personen) en twee kleine instructieruimtes (8-10 personen). Verder zijn er royale douche- en 
kleedruimtefaciliteiten voor dames en heren. Op de verdieping is er een slaapaccommodatie voor 32 
personen, verdeeld over 4 slaapzalen. 
De overige faciliteiten zijn een pantry met kookgelegenheid, internetruimte en rolstoellift. Het gebouw 
voldoet aan alle eisen voor gebruik door mindervalide personen. Bovenstaande foto geeft een beeld 
van het trainingscentrum tijdens de schoolzeildag op 20 september j.l. 
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten m.b.t. het gebruik voor zeiltrainingen zie 
www.sneekweek.nl.
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Waarschuwing aan alle zeilers:  
“Buiten de wedstrijden is laveren in de vaargeul van het PM-kanaal niet toegestaan (ook niet wachten 
of blijven varen vóór de start). Oversteken is toegestaan, mits dit via de kortste route gedaan wordt (in 
een rechte lijn). Het is niet toegestaan te zeilen in de sluis te Terherne. In de vaargeul blijven alle 
verkeersregels (Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland) van kracht.” 

 
Mededeling aan alle zeilers:  

In verband met de opening van het kielbootcentrum en de feestelijkheden die daaromheen zijn 
gepland op zaterdag 18 april zal er op die dag na 15.00 uur niet meer gestart worden. 
 

Lokale Wedstrijdbepalingen  
 

De Openingswedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 18 en 
19 april op het Sneekermeer. 

1 Organiserende Autoriteit: 

De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2.  De van toepassing zijnde bepalingen 

Tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), zoals vermeld als bepaling van het 
Watersportverbond Appendix S in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW), vormen 
deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de bijlagen de Wedstrijdbepalingen voor het 
evenement conform regel 90.2 RvW. 

3. De locatie van het wedstrijdkantoor 

3.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het wedstrijdcentrum van de KWS op het Kolmeersland  
in het Sneekermeer. 

3.2 Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0515-415140. 
3.3 De openingstijden zijn op zaterdag van 08.30 uur tot 18.00 en op zondag van 09.00 uur tot de 

start van de prijsuitreiking. 
3.4 Het officiële mededelingenbord bevindt zich aan de zijkant van het wedstrijdkantoor. 

Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.sneekweek.nl worden 
vermeld. 

4  Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen 

In de Standaard Wedstrijdbepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
4.1 (a) In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien 

vlag “OW” boven “C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in de C-klasse worden 
uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het waarschuwingssein niet eerder 
dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden gegeven. 

4.1 (b) In aanvulling op de Wedstrijdseinen RvW en bepaling 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, 
indien vlag “OW” boven “B” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden in zowel de B-
klasse als in de C-klasse worden uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het 
waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat dit sein is weggenomen worden 
gegeven. 

4.1 (c) In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag 
“N” boven ”C” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in de C-klasse 
niet meer op deze dag zullen worden verzeild. 

4.1 (d) In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien vlag 
“N” boven ”B” wordt getoond, alle nog niet gestarte wedstrijden van deze dag in zowel de B- 
als de C-klasse niet meer op deze dag zullen worden verzeild. 

4.1 (e) In aanvulling op de Wedstrijdseinen en regel 4 SWB (seinen op de wal) geldt dat, indien de 
2e vervangwimpel (Wit/blauw driehoek) wordt getoond, alle boten de haven niet mogen 
verlaten totdat deze vlag is weggenomen. In afwijking van de Wedstrijdseinen RvW zal het 
waarschuwingssein niet eerder dan 45 minuten nadat dit sein is weggenomen worden 
gegeven. De seinen zoals beschreven in artikelen 4.1 (a), 4.1 (b), 4.1 (c) en 4.1 (d) zullen 1 
minuut na het wegnemen van de 2e vervangwimpel worden getoond. 
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4.2 Iedere wedstrijd op zaterdag, waarvoor het waarschuwingssein om 15.00 uur niet is gegeven, 
zal op de betreffende dag niet meer worden verzeild. Dit is een aanvulling op regel 5 SWB. 

4.3 Het Wedstrijdcomité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de 
startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW en een aanvulling op regel 11 
SWB. 

4.4 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 70 minuten te beëindigen. Dit is een aanvulling 

op regel 15 SWB. 
4.5 Conform regel 17.2(a) SWB zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn 

wedstrijdscores. 

5. Reclame 

Boten mogen geen reclame voeren die niet is toegestaan in ISAF regulation 20 

6. Prijzen 

6.1 In alle klassen worden over de totale wedstrijdserie (zonder aftrek) prijzen ter beschikking 
gesteld en wel als volgt: 
Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen. 
Bij 10 t/m 14 inschrijvers : 3 prijzen. 
Bij 15 t/m 20 inschrijvers : 4 prijzen. 
Bij 21 of meer inschrijvers : 5 prijzen. 

6.2 Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, 
wordt aan hem de tweede prijs toegekend.  

6.3 Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of   kleiner dan het 
aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten 
verminderd met één.  

6.4 De uitreiking van de prijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur 
(protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op 
het Kolmeersland. 
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Bijlage A: Het Wedstrijdgebied 

 
A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het Sneekermeer ten zuid-oosten van het Prinses 

Margrietkanaal. 
A2 Het wedstrijdgebied is hierna weergegeven: 

 
 
A3 Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden 

in de betonde vaargeul door het Sneekermeer. De genoemde vaargeul, een gebied kenbaar 
gemaakt door de lijn gevormd door de betonning, geldt als een hindernis in de zin van de 
Definities RvW. 
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Bijlage B: Banen en merktekens 

 
B1. De banen 
De wedstrijden worden gevaren op de KWS-banen.  
De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven: 

 
Baan A Noord: start bij boei 11-14SB-9BB-4SB-13BB-5BB-1BB-11BB-enz. 
 
Baan B  Noordoost: start bij boei 1-12SB-11BB-6SB-8SB-2SB-enz. 
 
Baan C      Oost: start bij boei 2-13BB-14SB-7BB-4SB-6SB-15BB-9BB-2SB-enz. 
 
Baan D     Zuidoost: start bij boei 3-8SB-1BB-11BB-14SB-9BB-4SB-7BB-5BB-3BB-enz.  
 
Baan E     Zuid: start bij boei 3 -10SB-15BB-11BB-12SB-8SB-3BB-enz. 
 
Baan F      Oost-Noordoost: start bij boei 1-13BB-2SB-7BB-14SB-6SB-1BB-enz. 
 
Baan G     Noord-Noordoost: start bij boei 11-4SB-9BB-12SB-8SB-15BB-11BB-enz. 
 
Baan H     Zuid-Zuidwest: start bij boei 3-11BB-4SB-9BB-12SB-8SB-3BB-enz. 
 
Baan J       West-Zuidwest: start bij boei 7-2SB-5BB-3BB-8SB-1BB-11BB-7BB-enz. 
 
Baan K     Zuidwest: start bij boei 5 -1BB-6SB-16SB-5BB-enz. 
 
Baan L      West: start bij boei 6-3BB-8SB-15BB-10SB-1BB-11BB-4SB-6SB-enz. 
 
Baan N     Noordwest: start bij boei 9-14SB-7BB-4SB-6SB-8SB-3BB-10SB-15BB-11BB-9BB-enz. 

 

B2. Het baansein 
Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. 
 

B3. De merktekens 
B3.1 De merktekens van de baan zijn rode boeien voorzien van oneven nummers en gele boeien 

voorzien van even nummers. 
B3.2 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een 

ander of geen nummer.  
B3.3 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 

B3.4 Het meldingsmerkteken (regel 18.1 SWB) is een blauwe boei zonder nummer. 
B3.5 De Finishlijn zal liggen tussen een stok onder of nabij vlag "S" op een comitéschip en een 

nabijgelegen merkteken van de baan. 
B3.6 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. 
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Bijlage C: Het programma van de wedstrijden 

 
C1. Het Startrooster. 

De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd. In afwijking van regel 5.1 SWB worden hier de 
starttijden gegeven: 

Klassen 
nummer 

Klasse 
1e start 2e start 3e start 4e start 

Zaterdag  Zondag  

      

1 Laser 11.00 z.s.m. 10.00 13.00 

2 Olympiajol 11.05 z.s.m. 10.05 13.05 

3 Flash 11.10 z.s.m. 10.10 13.10 

4 Splash 11.15 z.s.m. 10.15 13.15 

      

5 12-voetsjol 11.25 z.s.m. 10.25 13.25 

6 Flits A 11.30 z.s.m. 10.30 13.30 

7 Flits B 11.35 z.s.m. 10.35 13.35 

8 Flits C 11.40 z.s.m. 10.40 13.40 

      

9 Schakel 11.50 z.s.m. 10.50 13.50 

10 Vaurien 11.55 z.s.m. 10.55 13.55 

11 Valk 12.00 z.s.m. 11.00 14.00 

12 Vrijheid 12.05 z.s.m. 11.05 14.05 

      

13 Regenboog 12.15 z.s.m. 11.15 14.15 

14 30m2 12.20 z.s.m. 11.20 14.20 

15 16 m2 12.25 z.s.m. 11.25 14.25 

16 Pampus 12.30 z.s.m. 11.30 14.30 

 
C1.1 Waarschuwingssein.  

In afwijking van regel 26 RvW zal het waarschuwingssein bestaan uit het klassensein en vlag 
“W”. Voor iedere klasse is het klassensein gelijk aan het klassennummer zoals vermeld in het 
startrooster. Wanneer het waarschuwingssein van een klasse samenvalt met het startsein van 
een voorgaande klasse is het neerhalen van vlag “W” het visuele sein voor beide klassen. 

C1.2 Algemene Terugroep. 
De nieuwe starttijd bij een algemene terugroep  is 5 minuten na de  ongeldig verklaarde start. 
De startvolgorde, zoals aangegeven in Bijlage C1, zal altijd worden gevolgd.  
Het neerhalen van vlag “W” voor de ongeldig verklaarde start geldt in dit geval als nieuw 
visueel waarschuwingssein. De EV-wimpel wordt, tegelijk met het nieuwe 1-minuutsein, 
neergehaald. Dit wijzigt regel 29.2 RvW en Wedstrijdseinen RvW. 
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Bijlage D: Officials 

 
D1.1 Leden Wedstrijdcomité: 

Beer van Arem    (wedstrijdleider) 
Pier Sijbranda    (schipper startschip) 
Tiety Miedema    (uitslagverwerking) 
Jitske Dijkstra  
Geert Jan Engelmoer 
Jan G. Geertsma 
Harmien vd Schuit 
Dina Schurer 
Johan Schurer 
Klaas Pieter Stoel 
 

D1.2 Leden Protestcomité: 
Onno Zweep    (voorzitter) 
Menno Huisman 
Leo Pieter Stoel 

 

D1.3 Leden Rescue: 
Zaterdag Zondag 
Marcel Franckena (coörd.) Piet Simon (coörd.) 
Germ Geertsma Jacques Bais 
Wim Faber Germ Geertsma 
Henny Faber David Dijkstra 
David Dijkstra  
Fred Hoekstra  
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KWS-Jaarprijs 

 
De KWS-Jaarprijs wordt, per klasse, toegekend aan die KWS-leden die, gerekend over de drie 
clubevenementen, volgens de Oostenrijkse puntentelling de meeste punten behalen. Alle resultaten 
van de clubwedstrijden worden, zonder aftrek van het slechtste resultaat, meegeteld. 
Er wordt gerekend met de Oostenrijkse puntentelling omdat bij deze puntentelling rekening wordt 
gehouden met verschillen in aantallen deelnemers die per evenement aan de start verschijnen. 
Het is immers een grotere verdienste wanneer je eerste wordt in een veld met 30 deelnemers dan 
wanneer er maar 10 boten in jouw klasse aan de start verschijnen! 
Om in aanmerking te komen voor de KWS-Jaarprijs moet je aan alle drie clubwedstrijden hebben 
deelgenomen.  
Deelnemers die in dezelfde klasse maar in verschillende boten aan de start verschijnen worden 
uitgesloten voor de KWS Jaarprijs want er is een koppeling gelegd tussen de boot (zeilnummer) en 
de verantwoordelijke persoon cq. inschrijver/stuurman.  
Het zeilen met een ander zeilnummer zonder schriftelijke toestemming van de wedstrijdleider 
betekent dus ook uitsluiting voor een mogelijke KWS Jaarprijs! 
Voor de inschrijving voor deelname aan de clubwedstrijden betekent dit dat de naam van de 
inschrijver de naam is van de stuurman en daarmee dus de naam van de “verantwoordelijke persoon” 
aan boord!  
De Openingswedstrijden zijn voor vele wedstrijdzeilers het eerste moment waarop zij zich kunnen 
meten met de concurrenten. Voor velen zijn de Openingswedstrijden dan ook hèt moment om ervoor 
te zorgen dat de boot wedstrijdklaar is. Maar ook de Zomerwedstrijden en de Sluitingswedstrijden zijn 
evenementen waar gestreden moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor de prestigieuze 
KWS-Jaarprijs. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2009 zullen de KWS-Jaarprijzen 2008 worden 
uitgereikt. 
 
Winnaars KWS Jaarprijs 2008: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

klasse zeilno. stuurman/bemanning punten 

12 Voetsjol 742 Emiel Westerhof 5427 

Flits A 216 Femke Yntema 7798 

Flits B 1108 Jorrit Bonnema 6331 

Flits C 1082 Tim Spek 4449 

Schakel 2533 Erik Kort 11124 

Pampus 208 Paul Bouwman 6893 

Valk 753 Hette van der Zwaag 8480 

16 m² 4325 Wietse Cuperus 6927 

Regenboog 18 Maurice Schonk 8685 

Vrijheid 13 Wouter Boekel 4233 

Yngling 328 Tom Otte 7822 

30 m² 36 Siep-Jan Wiersma 9177 


