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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. (zie 
ook bepaling A3.2) 
 
 

Lokale Wedstrijdbepalingen  
 

De Sluitingswedstrijden van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek worden gehouden op 29 en 
30 september 2012 op het Sneekermeer. 

1 Organiserende Autoriteit: 
De Koninklijke Watersportvereniging Sneek 

2.  De van toepassing zijnde bepalingen 
Samen 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 09.00 uur tot 18.00 uur 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 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. 
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4.3 Er wordt naar gestreefd de wedstrijden op zaterdag na ca. 70 minuten te beëindigen, en op 
zondag na ca. 60 minuten. Dit is een aanvulling op regel 15 SWB. 

4.4 Regel 18.1 SWB (melden) komt te vervallen. 

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: 

 
 
A3.1 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. 

 



Lokale Wedstrijdbepalingen Sluitingswedstrijden KWS 2012  versie 25 september 2012 

Koninklijke Watersportvereniging Sneek Sectie Wedstrijdzeilen 2012 4 

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 niet van toepassing (zie art. 4.4). 
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 in 
plaats van de tijden van het waarschuwingssein, de geplande tijden voor het startsein 
aangegeven: 

 
  Zaterdag  Zondag  
Klasse 
nummer Klasse 1e start 2e start 3e start 4e start 
      
1 2.4 11.00 14.00 10.00 12.00 
2 12-voetsjol 11.05 14.05 10.05 12.05 
3 Flits A 11.10 14.10 10.10 12.10 
4 Flits B 11.15 14.15 10.15 12.15 
5 Flits C 11.20 14.20 10.20 12.20 
      
6 Valk 11.30 14.30 10.30 12.30 
7 Vaurien 11.35 14.35 10.35 12.35 
8 Schakel 11.40 14.40 10.40 12.40 
9 O-jol 11.45 14.45 10.45 12.45 
      
10 Regenboog 11.55 14.55 10.55 12.55 
11 30 m2 12.00 15.00 11.00 13.00 
12 16 m2 12.05 15.05 11.05 13.05 
13 Pampus 12.10 15.10 11.10 13.10 

 
 
 
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: 

Piet van der Zwaag (wedstrijdleider) 
Mark Sijbranda  (schipper startschip) 
Helga Burgers  (uitslagverwerking za) 
Joke van der Zwaag (uitslagverwerking zo) 
Klaas Pieter Stoel 
Sieto de Vries 
Gerhard Bouma 
Marije Pragt 
Irene Wentink 
Bea Wiarda 
Marcel Huitema (zaterdag) 
Jildou Huitema (zaterdag) 
Boudewijn van der Werf (zondag) 
Hinke van der Werf (zondag) 
 
 

D1.2 Leden Protestcomité: 
Onno Zweep (voorzitter) 
Irene Wentink 
  

D1.3 Leden Rescue: 
Zaterdag Zondag 
Sigrid Schotanus (coordinator) Piet Simon (coordinator) 
Jaap Dijkstra Jaques Bais 
Froukje Oostra Jaap Dijkstra 
Jan Ruiter Froukje Oostra 
Jan Lodewijk Goorhuis Jan Ruiter 
 Jan Lodewijk Goorhuis 
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Bijlage E: De Deelnemers  
 
2.4  Klassenummer 1 
Zeilno Naam Plaats

22 wieta	  jonker ijlst
32 ym	  wollersheim lelystad
33 jan	  faber terherne
34 els	  van	  leeningen terherne
37 hans	  rottger lelystad  

 
12voetsjol  Klassenummer 2 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

307 piet	  velink heerenveen
433 hero	  nieveen indijk
558 sjouke	  dijkstra mantgum
641 t.van	  der	  laan gerrit	  klugkist leeuwarden
674 erik	  van	  der	  meer grou
709 k	  weissenbach sneek
735 kerst	  koopmans jansje	  koopmans oudehaske
762 jan	  sonnenberg gorssel
786 hans	  van	  der	  kooy akkrum
788 p.a.j.	  de	  boer n.v.t. joure
814 gerrit	  klugkist tjibbe	  vd	  laan leeuwarden
854 fw	  portiek marrit	  of	  jurran	  behage ugchelen
854 fw	  portiek marrit	  of	  jurran	  behage ugchelen
854 fw	  portiek marrit	  of	  jurran	  behage ugchelen
854 fw	  portiek marrit	  of	  jurran	  behage ugchelen
859 bert	  bos sneek
865 rypke	  de	  jong ? wolvega
867 willem	  de	  boer afke	  de	  boer leeuwarden  

 
Flits A   Klassenummer 3 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

25 hidde	  hofland sneek
103 peter	  i jsselhof sander	  de	  vries bolsward
683 elina	  douma timo	  engelsma uitwellingerga
842 charlotte	  eveleens hinke	  de	  visser sneek
852 jurgen	  roman robbert	  huisman sneek
911 bas	  abma britt	  abma sneek
923 willem	  nugteren brian	  buitendijk grou
990 marleen	  zondervan femme	  rijk akkrum

1045 roelie	  kramer snikzwaag
1064 mette	  rijk merle	  louwinger scharnegoutum
1074 nelleke	  lochorn eva	  douglas sneek
1079 britt	  visser elze-‐mieke	  reitsma workum
1088 jelle	  tromp ijlst
1093 joris	  burghgraef jouke	  heeres tjalhuizum
1116 damy	  jansen chris	  brijder foxhol  
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Flits B   Klassenummer 4 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

10 hidde	  fokkema wiebrand	  de	  vos bathmen
47 gerrit	  foppe	  wissels bente	  jitske	  wissels drachten

206 fien	  visser liz	  douglas workum
216 jil les	  yde	  andringa stan	  ruijs naarden
260 job	  modderman jorrit	  van	  der	  kooi grou
548 peter	  i jsselhof sneek
548 sjoerd	  hofland sneek
915 wiebo	  de	  visser jaap	  reitsma sneek
957 charlotte	  van	  den	  elst sophie	  van	  den	  elst sneek

1025 rianne	  jasper pier	  alard	  wissels sneek
1082 hanna	  rijk jella-‐rike	  spijkervet scharnegoutum
1090 annelie	  boersma anne-‐rixt	  reitsma sneek
1096 femke	  visch ellen	  boersma scharnegoutum
1097 johannes	  j.	  reiker theuny	  reiker scharnegoutum
1104 sarah	  spruijt frederique	  spruijt sneek  

 
 
Flits C   Klassenummer 5 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

442 nick	  zondervan sam	  pais akkrum
600 willem	  kramer hendrik	  kramer snikzwaag
681 hester	  jasper melanie	  meter sneek
888 sophie	  burghgraef lieke	  van	  der	  kooi tjalhuizum

1006 melissa	  kamstra christiaan	  pietersma sneek
1056 femke	  eveleens hella	  foekema sneek
1068 nikki	  ruijs isabel	  boersma naarden
1102 ruben	  sijperda wim	  foekema ijlst  

 
 
Valk   Klassenummer 6 
Zeilno Naam Bemanning Bemanning Plaats

342 ronald	  de	  vries wichard	  altena bolsward
681 jan	  hoogterp wilke	  hoogterp jorrit	  hoogterp dronrijp
725 eddie	  griepsma bouwe	  schroor drachten
753 hette	  	  van	  der	  zwaag johan	  weissenbach amsterdam
757 joep	  sil len hub	  sil len groningen
760 koos	  timmenga onnen
799 henk	  nauta koen	  vreeling sneek
819 karel	  meijdam daan	  van	  den	  broek koudum  



Lokale Wedstrijdbepalingen Sluitingswedstrijden KWS 2012  versie 25 september 2012 

Koninklijke Watersportvereniging Sneek Sectie Wedstrijdzeilen 2012 9 

Vaurien   Klassenummer 7 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

35972 fimme	  veldhuis steven	  sijperda workum
36069 anniek	  pragt marije	  v/d	  meer coevorden
36150 thom	  de	  haan doede	  deen sneek
36156 janine	  de	  haan brecht	  van	  der	  ende sneek
36198 alwin	  lochorn nico	  lochorn sneek
36254 erwin	  pol rick	  nakken goutum
36293 michiel	  sickler carli jn	  knoppers joure
36294 femke	  yntema femke	  schiere sneek
36309 sanne	  fleur	  vochteloo jorn	  vochteloo sint	  maarten
36327 daan	  stoel tim	  spek sneek
36336 jesse	  de	  jong kristy	  de	  leeuw broek
36337 jelmer	  yntema jorrit	  bonnema sneek
36339 jelle	  fokkema hymke	  veldhuis bathmen
36352 femke	  spek grytsje	  de	  boer gauw
36356 denny	  röfekamp sneek  

 
 
Schakel   Klassenummer 8 
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Olympiajol Klassenummer 9 
Zeilno Naam Plaats

470 joop	  feenstra jubbega
489 mark	  bosma jubbega
502 sybrand	  vochteloo sint	  maarten
518 luut	  de	  zee drachten
544 j.j.versteeg veenendaal
545 ko	  otte sneek
561 klaas	  doevendans ijlst
563 hans	  de	  haas oudega
566 rob	  aukema sneek
578 jacobus	  de	  vries heerenveen
581 klaas	  weissenbach goingarijp
596 jan	  van	  amerongen dronten
599 bart	  de	  zee drachten
601 klaas	  plaatje goingarijp
615 pier	  thomas	  meintema jirnsum
617 bonny	  	  galema grou
623 gerben	  sikkema leeuwarden
637 johan	  visser echtenerbrug
642 harm	  nakken leeuwarden
649 marten	  de	  groot leeuwarden
655 jan	  tekstra heeg
656 onno	  yntema sneek
662 cock	  van	  der	  leden drachten  

 
Regenboog  Klassenummer 10 
Zeilno Naam Bemanning Bemanning Plaats

7 peter	  hoogendam jaap	  röfekamp fetze	  reitsma loenen	  aan	  de	  vecht
20 jeannette	  ritchi-‐	  hofland wouters	  fleers nnb sneek
37 peter	  schuil olga	  schuil arjen	  piersma sneek
38 douwe	  zwart kit	  coremans jack	  hettinga goutum
72 marinus	  schouten peter	  naeye hendrik	  numan grou
74 harry	  amsterdam ??? ???? sneek
83 bart	  vrinten bote	  hettinga ? spannum
88 lucas	  bouma ids	  hospes henk	  kraan jorwert
91 bart	  la	  grouw stephan	  la	  grouw berend-‐jan	  edens amsterdam

100 arjen	  snoekc carel-‐jan	  zweep pieter	  huitema groningen
118 willem	  overtoom oudega-‐w
125 cees	  van	  grieken nog	  niet	  bekend nog	  niet	  bekend rijnsaterwoude
154 angela	  brandsma jork	  aten coen	  ten	  cley sneek
156 frank	  de	  vos gerben	  van	  der	  werff nnb overveen	  (bloemendaal)  

 
30m2   Klassenummer 11 
Zeilno Naam Bemanning Bemanning Plaats

2 tjeerd	  kolk ingrid	  pol gea	  nakken franeker
4 wilfred	  pol marten	  douma marc	  kuipers molenend
5 johan	  schootstra annet	  schootstra andries	  magre leeuwarden
7 martin	  bij	  de	  leij leeuwarden

13 pieter	  tuinstra tity	  oostra marcel	  splinter sneek
17 richard	  nugteren nugteren nugteren grou
19 b.r.j.	  krikke hermes	  bron marlijn	  feddema wirdum
30 wiep	  schuurmans albert	  gerritsma jan	  peter	  van	  steinvoorn goutum
36 siep-‐jan	  wiersma gerard	  pol sybo	  smeding hempens  
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16m2   Klassenummer 12 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

4104 gerrit	  hofstra oppenhuizen
4124 andries	  de	  vries eelco	  de	  vries sneek
4287 baint	  kramer nynke	  jansma snikzwaag
4296 albert	  visser anneke	  heida sneek
4307 klaas	  westerdijk boornzwaag
4325 jens	  jongsma wietse	  cuperus lemmer
4328 thijs	  kort willy	  boomsma drachten
4353 jan	  andringa josefien	  sappe joure
4362 jasper	  visser rutger	  fortuyn lemmer
4368 richard	  flapper rocio	  flapper baarn
4373 jan	  heida heeg
4373 jan	  heida heeg
4378 jansje	  hofstra louise	  simon oppenhuizen
4419 jaap	  jongsma hieko	  seinen lemmer
4426 eline	  sijperda frieda	  sijperda gaastmeer
4452 arjen	  kort afke	  deen sneek  

 
Pampus   Klassenummer 13 
Zeilno Naam Bemanning Plaats

26 gerrit	  age	  salverda rombout	  van	  kuijk ijlst
43 erik	  van	  eijk johan	  otte utrecht

108 quintus	  lampe caroline	  lampe sneek
187 dieuwe	  dijkstra fokke	  de	  jong goingarijp
197 durk	  humalda ria	  humalda sneek
208 paul	  bouwman wabe	  reinsma sneek
294 m.a.heineke laurence	  vd	  wijngaard loosdrecht
306 jan	  deen reinier	  tromp joure
307 hertzen	  oost sander	  oost sneek
338 anton	  hassing michel	  burgers giethoorn
364 ate	  vd	  land sneek
372 onno	  a	  zweep liselot	  zweep sneek
402 tom	  otte willem-‐nico	  potma sneek
416 harry	  kort jaap	  huitema lelystad
418 j.k.de	  boer jeroen	  de	  groot grou
421 jan	  p.eringa rene'	  schildkamp offingawier
435 hans	  beekhoven edwin	  lieferink loenen
436 aai	  schaberg douwe	  wielinga den	  haag
453 klaas	  jasper bram	  pasma sneek  
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KWS-Jaarprijs 2012 
 
Om in aanmerking te komen voor de KWS-Jaarprijs moet je als KWS-lid aan drie van de vier 
clubwedstrijden hebben deelgenomen. De Openingswedstrijden, de Zomerwedstrijden, de 
Sluitingswedstrijden en de Snertwedstrijden zijn de evenementen waar gestreden wordt om in 
aanmerking te kunnen komen voor de prestigieuze KWS-Jaarprijs 2012. 
 
De KWS-Jaarprijs wordt, per klasse, toegekend aan die KWS-leden die, gerekend over alle 
clubevenementen, volgens de Oostenrijkse puntentelling de meeste punten behalen. Alle resultaten 
van de clubwedstrijden worden, zonder aftrek van het slechtste resultaat, meegeteld. Let op alleen 
inschrijven aan een evenement en niet deelnemen wordt niet meegenomen in de puntentelling.  
 
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!.  
 
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 tussenstand voor de jaarprijs zal na de sluitingswedstrijden zo snel mogelijk op de website 
www.sneekweek.nl worden gepubliceerd.  
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