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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. 

 

 

 

 

 

Zeilersbuffet 
Zaterdag 9 juni 2012 is er na de wedstrijden voor alle deelnemers een zeilersbuffet in It 
Foarunder. De kosten van dit buffet zijn 15 euro per persoon. Inschrijven is mogelijk bij het 
afhalen van het programmaboekje tot zaterdag ca. 13.00 uur. 
 
Het buffet bestaat uit: 
Diverse soorten stokbrood en kruidenboter 
Warm: kipkerrie schotel, nasi, runderstoof en aardappel gratin 
Salades: huzaren, kipkerrie, rode biet en rauwkost salade 
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Lokale Wedstrijdbepalingen  
 

De KAMPIOENSWEDSTRIJDEN van het Watersportverbond District Noord  (DNK) worden gehouden 
van 9 en 10 juni 2012 op het Sneekermeer 
 

1 Organiserende Autoriteit: 
1.1 Het Watersportverbond (KNWV)  
1.2 De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)  
 

2.  De van toepassing zijnde bepalingen 
2.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen. 
2.1.  De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing. 
2.3 Het Reglement voor de Kampioenswedstrijden van het Watersportverbond District Noord en 

de voorschriften van de deelnemende Klassen zijn van toepassing. 
2.4  Wijzigingen in de van toepassing zijnde regels zullen volledig in de (Lokale) 

Wedstrijdbepalingen worden vermeld. 

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 08.30 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 vlag 
“D” 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.  

4.2 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. 

4.3 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden na ca. 70 minuten te beëindigen. Dit is een aanvulling 
op regel 15 SWB. 
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5. Reclame 
Boten mogen geen reclame voeren die niet is toegestaan in ISAF regulation 20 

6. Prijzen 
6.1  Prijzen zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning die de eerste, tweede en 

derde plaats heeft behaald. 
6.2  De verantwoordelijke persoon van de winnende boot verwerft de titel Kampioen district Noord 

2012 en de Kampioenswimpel. 
6.3  De prijsuitreiking is zondag 10 juni 2012 circa 1,5 uur na de finish van het laatste 

deelnemende jacht onder voorbehoud van protesten in of in de nabijheid van café restaurant 
It Foarûnder.  
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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: 

 
 
A3.1 Het is deelnemers aan de wedstrijd verboden om zich tijdens het wedstrijdzeilen te bevinden 

in de betonde vaargeul door het Sneekermeer en in de Joustervaart. De genoemde vaargeul, 
een gebied kenbaar gemaakt door de lijn gevormd door de betonning, en de Joustervaart, 
gelden als een hindernis in de zin van de Definities RvW. 

A3.2 Bovendien is het verboden aan alle deelnemers die zijn ingeschreven om buiten de 
momenten dat zij wedstrijdzeilen, zich te bevinden in de betonde vaargeul door het 
Sneekermeer, anders dan in een haakse vaarrichting om het kanaal geheel over te steken. 
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Bijlage B: Banen en merktekens 
 
B1. De banen 
De wedstrijden worden gevaren op de NIEUWE KWS-banen versie 2011  
De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven: 

 
Baan A Noord: start bij boei 9-VarBB-5BB-10SB-12SB-3BB-14SB-1BB-15BB-11BB-4SB(finish) 
 
Baan B  NoordNoordoost: start tussen boei 2 en 11-VarSB-11BB-6SB-9BB-7BB-14SB-4SB(finish) 
 
Baan C    NoordOost: start tussen boei 2 en 11-VarBB-5BB-1BB-13BB-9BB-14SB-7BB(finish) 
 
Baan D    OostNoordOost:  tussen boei 2 en 11-VarSB-8SB-15BB-10SB-12SB-2SB-7BB-4SB-6SB(finish) 
 
Baan E     Oost start bij boei 4-VarSB-8SB-3BB-1BB-10SB-15BB-12SB-14SB-2SB-9BB(finish) 
 
Baan F     ZuidOost: start bij boei 4-VarSB-10SB-3BB-1BB-12SB-15BB-13BB-2SB-11BB-4SB-9BB-6SB-7BB(finish) 
 
Baan G     Zuid: start bij boei 5-VarSB-10SB-5BB-3BB-12SB-14SB-2SB-13BB-4SB-11BB(finish) 
 
Baan H     ZuidZuidwest: start bij boei 5-VarBB-6SB-11BB-9BB-3BB-15BB(finish) 
 
Baan J     Zuidwest: start bij boei 5-VarBB-6SB-15BB-8SB-12SB(finish).  
 
Baan K     WestZuidwest: start bij boei 7-VarBB-8SB-1BB-10SB-15BB-12SB-14SB(finish) 
 
Baan L      West: start bij boei 7-VarBB-8SB-3BB-10SB-1BB-12SB-15BB-13BB-9BB-2SB(finish) 
 
Baan M     Noordwest: start bij boei 7-VarBB-5BB-8SB-10SB-3BB-12SB-1BB-15BB-11BB-2SB-9BB-4SB(finish). 
 
 
B2. Het baansein 
Het baansein is een geel bord met een zwarte letter. 
 
B3. De merktekens 
B3.1 Het 1ste merkteken van de baan is een sigaarvormige nummerloze (variabele) boei in de kleur 

groen of oranje. De overige merktekens van de baan zijn cilindervormige rode boeien 
voorzien van oneven nummers en gele boeien voorzien van even nummers.  

B3.2 Als voor of op het voorbereidingssein van een klasse een wit bord met een groene driehoek 
wordt getoond is het eerste merkteken een groene boei zonder nummer. Als voor of op het 
voorbereidingssein van een klasse een wit bord met een rode cirkel wordt getoond is het eerste 
merkteken een oranje boei zonder nummer.  

B3.3 Het vervangende merkteken conform regel 34(a) RvW is een boei van dezelfde kleur met een 
ander of geen nummer. Het vervangende merkteken voor het 1e merkteken van de baan is een 
boei van dezelfde vorm in een andere kleur (groen of oranje). 

B3.4 De merktekens van de startlijn zijn ongenummerde oranje boeien. 
B3.5 Het meldingsmerkteken (regel 18.1 SWB) is een blauwe boei zonder nummer. 
B3.6 De Finishlijn zal liggen tussen een stok onder of nabij een blauwe vlag op een comitéschip en 

een nabijgelegen merkteken van de baan.  
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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 5e start 
Zaterdag   Zondag  

       
1 Olympiajol 10.00 z.s.m. 14.00 10.00 z.s.m. 
2 2.4 10.05 z.s.m. 14.05 10.05 z.s.m. 
3 12 Voetsjol 10.10 z.s.m. 14.10 10.10 z.s.m. 
4 Flits 10.15 z.s.m. 14.15 10.15 z.s.m. 
  10.20 z.s.m. 14.20 10.20 z.s.m. 
5 Schakel 10.25 z.s.m. 14.25 10.25 z.s.m. 
6 Valk 10.30 z.s.m. 14.30 10.30 z.s.m. 
7 Top 10.35 z.s.m. 14.35 10.35 z.s.m. 
  10.40 z.s.m. 14.40 10.40 z.s.m. 
8 16 m2 10.45 z.s.m. 14.45 10.45 z.s.m. 
9 G2 10.50 z.s.m. 14.50 10.50 z.s.m. 
10 30m2 10.55 z.s.m. 14.55 10.55 z.s.m. 
  11.00 z.s.m. 15.00 11.00 z.s.m. 
11 Regenboog 11.05 z.s.m. 15.05 11.05 z.s.m. 
12 Pampus 11.10 z.s.m. 15.10 11.10 z.s.m. 

 
  

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 Leden Wedstrijdcomité: 

Johan de Visser  (wedstrijdleider) 
Gerhard Bouma  (schipper startschip) 
Afke de Goede 
Esther Poiesz 
Johan Schurer 
Dina Schurer 
Beer van Arem 
Anne-Marie Schuurmans 
Piet Hibma 
Marian Metz 
 

D2 Leden Protestcomité: 
Hedwich Kuipers  (voorzitter) 
Irene Wenting 
Frans Gort 
Chris Burgers 
 

 
D3 Leden Rescue: 

Zaterdag Zondag 
Jan Pieter D (coördinator) 
Johannes de V 
Wim F 
Henny F 
Sigrid S 
Froukje O 

Germen G (coördinator) 
OS 
Jan F 
Henny F 
Froukje O 
Marcel F 
Jan L G 
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Bijlage E: De Deelnemers  
 
Olympiajol  Klassenummer 1 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

483	   r.p.plaatje	   grou	  
489	   mark	  bosma	   jubbega	  
578	   jacobus	  de	  vries	   heerenveen	  
581	   klaas	  weissenbach	   goingarijp	  
584	   tseard	  de	  jong	   joure	  
599	   bart	  de	  zee	   drachten	  
601	   klaas	  plaatje	   goingarijp	  
615	   pier	  thomas	  meintema	   jirnsum	  
617	   bonny	  	  galema	   grou	  
630	   anton	  wachter	   leeuwarden	  
642	   harm	  nakken	   leeuwarden	  
655	   jan	  tekstra	   heeg	  
663	   jan	  ten	  hoeve	   sneek	  

 
2.4.   Klassenummer 2 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

14	   c.	  p.	  de	  graaff	   enkhuizen	  
22	   wieta	  jonker	   ijlst	  
32	   ym	  wollersheim	   lelystad	  
33	   jan	  faber	   terherne	  
34	   els	  van	  leeningen	   terherne	  
37	   hans	  rottger	   lelystad	  
41	   ruurd	  j	  veldhuis	   kuinre	  

 
12 Voetsjol  Klassenummer 3 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  
558 sjouke	  dijkstra	   mantgum	  
641 t.van	  der	  laan	   leeuwarden	  
674 erik	  van	  der	  meer	   grou	  
735 kerst	  koopmans	   oudehaske	  
742 emiel	  westerhof	   sneek	  
762 jan	  sonnenberg	   gorssel	  
766 b.brijder	   harlingen	  
788 p.a.j.	  de	  boer	   joure	  
814 gerrit	  klugkist	   leeuwarden	  
859 bert	  bos	   sneek	  
867 willem	  de	  boer	   leeuwarden	  
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Flits   Klassenummer 4 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	   Klasse	  

10	   hidde	  fokkema	   wiebrand	  de	  vos	   bathmen	  
45	   linze	  andringa	   fetze	  andringa	   naarden	  
47	   gerrit	  foppe	  wissels	   bente	  jitske	  wissels	   drachten	  

103	   peter	  ijsselhof	   sander	  de	  vries	   bolsward	  
206	   fien	  visser	   liz	  douglas	   workum	  
216	   jilles	  yde	  andringa	   stan	  ruijs	   naarden	  
260	   job	  modderman	   jorrit	  van	  der	  kooi	   grou	  
300	   houkje	  anna	  de	  lange	   pien	  griepsma	   st.	  nicolaasga	  
393	   kim	  abma	   dennis	  abma	   sneek	  
442	   nick	  zondervan	   sam	  pais	   akkrum	  
600	   willem	  kramer	   anna	  jansma	   snikzwaag	  
681	   hester	  jasper	   melanie	  meter	   sneek	  
842	   charlotte	  eveleens	   hinke	  de	  visser	   sneek	  
852	   jurgen	  roman	   robbert	  huisman	   sneek	  
911	   bas	  abma	   britt	  abma	   sneek	  
915	   wiebo	  de	  visser	   jaap	  reitsma	   sneek	  
990	   marleen	  zondervan	   femme	  rijk	   akkrum	  

1013	   ernst	  mulder	   timo	  engelsma	   ijlst	  
1025	   rianne	  jasper	   pier	  alard	  wissels	   sneek	  
1034	   peter	  de	  zee	   martijn	  de	  zee	   drachten	  
1045	   roelie	  kramer	   douwe	  bosma	   snikzwaag	  
1056	   femke	  eveleens	   hella	  foekema	   sneek	  
1068	   nikki	  ruijs	   isabel	  boersma	   naarden	  
1074	   nelleke	  lochorn	   eva	  douglas	   sneek	  
1079	   britt	  visser	   elze-‐mieke	  reitsma	   workum	  
1086	   sido	  bos	   	   terherne	  
1088	   jelle	  tromp	   	   ijlst	  
1090	   annelie	  boersma	   anne-‐rixt	  reitsma	   sneek	  
1102	   ruben	  sijperda	   wim	  foekema	   ijlst	  
1103	   eric-‐jan	  westerhof	   thomas	  westerhof	   sneek	  
1116	   damy	  jansen	   chris	  brijder	   foxhol	  
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Schakel  Klassenummer 5 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

2004	   michiel	  de	  boer	   goingarijp	  
2299	   laurens	  hanselaar	   joure	  
2373	   paul	  bootsma	   groningen	  
2485	   lysbet	  bonnema	   reduzum	  
2506	   douwe	  bonnema	   reduzum	  
2527	   erik	  schootstra	   leeuwarden	  
2596	   robbert	  bonnema	   joure	  
2604	   auke	  de	  jong	   akkrum	  
2605	   wilgert	  velinga	   amsterdam	  
2607	   geart-‐jacob	  de	  jong	   akkrum	  
2613	   erwin	  pol	   goutum	  
2616	   simone	  rinckes	   leeuwarden	  
2623	   jacques	  monasch	   sneek	  

 
 
Valk     Klassenummer 6 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

15	   joost	  aapkes	   delft	  
45	   menno	  huisman	   anna	  paulowna	  

241	   mark	  nauta	   sneek	  
260	   fred	  de	  wolff	   arnhem	  
342	   ronald	  de	  vries	   bolsward	  
365	   f.	  zandstra	   groningen	  
498	   freark	  zandstra	   sneek	  
725	   eddie	  griepsma	   drachten	  
753	   hette	  	  van	  der	  zwaag	   amsterdam	  
757	   joep	  sillen	   groningen	  
760	   koos	  timmenga	   onnen	  
776	   jacob	  hofstra	   sneek	  
791	   rutger	  bosland	   delft	  
799	   henk	  nauta	   sneek	  
801	   o.	  kooistra	   oudega	  
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Top     Klassenummer 7 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

2	   dorianne	  schuurman	   nijmegen	  
95	   doldersum	   eelde	  
96	   bob	  weitz	   winschoten	  

234	   johan	  prak	   scheemda	  
286	   jac	  de	  boer	   zwolle	  
352	   s.	  van	  der	  land	   breezand	  
356	   anton	  lingbeek	   leiden	  
361	   hans	  kamminga	   emmen	  
365	   l.	  engel	   hippolytushoef	  
366	   guus	  van	  der	  bles	   zuidlaren	  
368	   maarten	  cobelens	   zwolle	  
372	   malik	  kramer	   den	  helder	  

 
 
16m2    Klassenummer 8 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

4124	   andries	  de	  vries	   sneek	  
4287	   baint	  kramer	   snikzwaag	  
4296	   albert	  visser	   sneek	  
4320	   talman	  simon	   joure	  
4325	   jens	  jongsma	   lemmer	  
4328	   thijs	  kort	   drachten	  
4350	   c.	  de	  jong	   terherne	  
4378	   gerrit	  hofstra	   oppenhuizen	  

 
G2     Klassenummer 9 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

1	   george	  veldhoen	   oud	  alblas	  
10	   ruud	  klaare	   leersum	  
23	   d.rinckes	   sneek	  
33	   wietse	  dusseldorp	   sneek	  
37	   bob	  driessen	   overveen	  
42	   fedde	  sonnema	   delft	  
44	   geert	  wijma	   heeg	  
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30m2     Klassenummer 10 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

2	   tjeerd	  kolk	   franeker	  
4	   wilfred	  pol	   molenend	  
5	   johan	  schootstra	   leeuwarden	  

13	   pieter	  tuinstra	   sneek	  
17	   richard	  nugteren	   grou	  
15	   geveke	  	  william	   medemblik	  
29	   jan	  van	  ooijen	   asperen	  
30	   wiep	  schuurmans	   goutum	  
35	   dirk	  bootsma	   leeuwarden	  
36	   siep-‐jan	  wiersma	   hempens	  

 
Regenboog    Klassenummer 11 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

12	   jilko	  andringa	   naarden	  
18	   maurice	  schonk	   tucson,az	  
37	   peter	  schuil	   sneek	  
38	   douwe	  zwart	   goutum	  
56	   tom	  otte	   sneek	  
74	   harry	  amsterdam	   sneek	  
77	   lex	  v.drooge	   tersoal	  
83	   bart	  vrinten	   spannum	  
88	   lucas	  bouma	   jorwert	  
91	   bart	  la	  grouw	   amsterdam	  
94	   theo	  de	  vries	   sneek	  

100	   arjen	  snoekc	   groningen	  
154	   angela	  brandsma	   sneek	  

 
 
Pampus     Klassenummer 12 
 
Zeilno	   Naam	   Plaats	  

1	   jeroen	  de	  groot	   foxhol	  
26	   gerrit	  age	  salverda	   ijlst	  

108	   quintus	  lampe	   sneek	  
187	   dieuwe	  dijkstra	   goingarijp	  
208	   paul	  bouwman	   sneek	  
260	   h.t.keuning	   terherne	  
306	   siebrand	  deen	   joure	  
364	   ate	  vd	  land	   sneek	  
430	   gert	  pauli	   sneek	  

 


