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Voorwoord 
 
Voor u ligt het wedstrijdboekje 2023. Ten opzichte van het 
wedstrijdboekje 2016 is het programma veranderd, zijn de 
reglementen geactualiseerd en de te varen wedstrijdbanen 
komen te vervallen. De banen worden voor iedere wedstrijd op 
het palaver bekend gemaakt.  
 
Het boekje is bestemd voor iedereen die deelneemt aan 
zeilwedstrijden, die onder de vlag van ZD&O worden 
georganiseerd. U ontvangt het boekje alleen na de eerste 
inschrijving, meestal bij het palaver. Het is geldig voor het hele 
jaar. 
 
De ZD&O zeilt haar wedstrijden onder de regels van het 
K.N.W.V. zoals opgenomen in de officiële editie van 
wedstrijdregels 2021- 2024. Verderop in het boekje vindt u nog 
een aantal aanvullende reglementen van de ZD&O, die nodig 
zijn om ook voor de toerzeiler de kans op een overwinning  
mogelijk te maken. 
 
Ook dit seizoen zullen de avondwedstrijden wederom bij 
daglicht op het Hollandsch Diep gevaren worden. 
Gezien de drukte op het vaarwater zal dit de veiligheid ten 
goede komen. Het kruisen van het vaarwater dient zoveel 
mogelijk vermeden te worden en de wedstrijden spelen zich 
strikt buiten de betonning af, overschrijding van de tonnenlijn in 
de wedstrijd leidt tot diskwalificatie. Bovendien zullen de regels 
over protesten tijdens de wedstrijden, genoemd in artikel 18 van 
de aanvullende wedstrijdbepalingen, wederom strikt worden 
gevolgd. 
 
 
De eerder ingestelde regel betreffende de protestcommissie, 
d.w.z. dat tijdens de wedstrijd minimaal 3 leden van de 
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protestcommissie aanwezig moeten zijn, zal gehandhaafd 
blijven. Is dit niet het geval dan zal vanuit de deelnemers de 
protestcommissie worden aangevuld.  
Met de informatie in dit boekje hopen wij een goede leidraad 
voor de komende wedstrijden samengesteld te hebben.  
 
Namens de ZD&O 
Van de wedstrijdsecretaris 
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Ter kennismaking 
 
De Zeilvereniging voor Dordrecht en Omstreken is niet alleen in 
de regio maar ook landelijk gezien een unieke water-
sportvereniging. Sinds haar oprichting in 1937 is het namelijk 
een watersportvereniging zonder ligplaats of havenfaciliteiten. 
De leden zijn te vinden in de jachthavens in en rond Dordrecht. 
 
Het doel van de ZD&O is het organiseren van zeilwedstrijden en 
andere evenementen voor haar eigen leden en de leden van de 
ondersteunende watersportverenigingen in de regio. Ook niet-
leden kunnen inschrijven. 
 
Deelname aan de zeilwedstrijden staat open voor alle schepen. 
De schepen worden aan de hand van een tijdscorrectiefactor, 
ZD&O handicap (ZH), ingedeeld. De ZH-ratings worden jaarlijks 
door de indelingscommissie bepaald en gepubliceerd. De zeer 
kundige indelingscommissie bepaalt de factoren van niet in de 
SW lijst voorkomende schepen en van schepen, die afwijken 
van een standaard schip. Door middel van de toegekende ZH-
rating wordt een gecorrigeerde zeiltijd bepaald. 
 
Dat de ZD&O er niet alleen voor zeilers is, mag blijken uit het 
grote aantal motorbootvaarders dat lid is.  
 
Naast het organiseren van wedstrijden staat ook het sociale as-
pect hoog in de ZD&O-vaandel. Zo worden regelmatig gezellige 
avonden, lezingen en speciale cursussen op nautisch gebied 
georganiseerd. 
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Het  "Zeemanskoor" van de ZD &O, "de Kleine Jantjes", mogen 
we zeker niet onvermeld laten. Dit ongeveer 40 man tellende 
koor treedt regelmatig op bij allerlei evenementen en mag zich 
in een grote populariteit verheugen. 
 
Al onze leden liggen in havens van verschillende watersport-
verenigingen, maar niet alle leden van die verenigingen zijn bij 
de ZD&O als lid ingeschreven. Met een toeslag op de inschrijf-
gelden voor de wedstrijden en toertochten kunnen niet-leden 
hieraan ook mee doen, bijvoorbeeld om de sfeer eens te 
proeven.  
Beter is het om ook lid van onze vereniging te worden. Voor de 
wel heel lage contributie per jaar hoeft niemand dat te laten. 
Voor dat bedrag bent u ook aangesloten bij de K.N.W.V., welke 
organisatie naast de wedstrijdsport een ruime aandacht heeft 
voor de belangenbehartiging van alle watersporters.  
 
Ook ontvangt u dan alle uitnodigingen voor onze activiteiten en 
tweemaal per jaar ons ZD&O-boekje. 
 
U bent van harte welkom! 
Wanneer u meer wilt weten over de vereniging en/of 
evenementen, bel een van de bestuursleden, e-mail naar 
info@zdo-dordrecht.nl of schrijf naar: 
ZD&O 
p.a. Zwaluwenburg 71 
3328CR Dordrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZD&O    ’t Wedstrijdboekje 2023 

 

 
 

8 

Bestuursleden 
 
Erik Verwaal  Voorzitter 
E-mail:   erik.verwaal@icloud.com Skye 
 
Ellen Pullens Secretaris 
E-mail   blisszdeno@gmail.com Bliss 
   
Kees Twigt Penningmeester  
E-mail:  penningmeesterzeilvereniging@gmail.com                                  
 
Herman Smits Bestuurslid 
E-mail: henrsmits@upcmail.nl                                          Karel        
                         
Peter v.d. Wiel Wedstrijdsecretaris 
E-mail: pilot@wheelpool.nl                           Lakoon 
 
  
 
          
 
  
Programma 2023 
   
Zie de agenda op de Website en Nieuwsflits en hou ze in de 
gaten voor eventuele aanvullingen of afwijkingen. 
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Beknopte beschrijving evenementen 
 
 
Avondwedstrijden 
Voor de enthousiaste wedstrijdzeiler organiseert de ZD&O de 
avondwedstrijden. Voor opstappers is er de mogelijkheid om 
mee te varen met de wedstrijdzeilers, om zo ervaring(en) op te 
doen. Daarnaast bieden soms wedstrijdzeilers zich aan als 
bemanning, zodat u ook met uw eigen schip kunt meedoen. 
Ervaring is echter geen verplichting, ook ‘zonder 
wedstrijdervaring aan boord’ kunt u inschrijven!  
Interesse om als opstapper mee te varen? Meld u zich op het 
Palaver of via info@zdo-dordrecht.nl 
Dit evenement vindt plaats vanuit de haven van WSV “de Kil” bij 
Willemsdorp. Palaver is om 19.00 uur. 
 
Vijfeilandentocht 
Het voormalig grootste ZD&O evenement. De vervangende 
voorjaarstochten  naar o.a. Antwerpen zijn populair gebleken. 
Ook Hellevoetsluis wordt aangehouden. Houdt hiervoor  de 
Nieuwsflits in de gaten. 
 
Open boten zeilen 
Helaas, door diverse beperkingen kan dit (tijdelijk)niet meer 
worden georganiseerd, welllicht ooit nog eens op een 
bijzondere gelegenheid  
 
Nachtwedstrijd 
Dit is een wedstrijd voor liefhebbers van nachtzeilen, wordt niet 
meer gevaren door opgelegde regelgeving. 
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Mosseltocht 
Deze tocht staat hoofdzakelijk in het teken van de familie. 
Vrijdagavond wordt er verzameld aan de zuidzijde van de 
Volkeraksluizen. Zaterdag varen we naar Bruinisse,  
Zaterdagavond is het bekende mosselen-eten met aansluitend 
feest met live muziek. 
 
De ZD&O verwelkomt u graag tijdens deze sportieve en 
gezellige evenementen!  
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Commissies 
Voor het goede verloop van de wedstrijden zijn de commissies 
onmisbaar. De wedstrijdcommissie leidt de wedstrijden van de 
start tot de finish en zorgt voor de uitslagen. De protest -
commissie behandelt protesten, de indelingscommissie kent de 
handicapfactoren toe en bepaalt de klassen waarin gevaren 
wordt. 
 
Wedstrijdcommissie 
Robbes Barendrecht Papegat 
Peter van der Wiel Lakoon 
Kees Smits Overstag 
Jaap de Heer                                                               Pejadrie 
Liesbeth Kroon 
 
  
Protestcommissie 
 
Jeroen van de Matten Semper Fi 
Jacob Ooms  Julius 
Fred Pullens Bliss 
 
  
Indelingscommissie 
 
Jacob Ooms  Julius 
Peter vd Wiel Lakoon 
Jeroen van der Matten Semper Fi 
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Aanvullende wedstrijdbepalingen 
 
1.  Inschrijven 
 
Inschrijven geschiedt door middel van de inschrijfformulieren.  
 
2. Betalen 
 
Betalingen dienen voor de wedstrijd voldaan te zijn.  
 
3.  Reglementen 
 
De wedstrijden worden verzeild volgens de regels genoemd in 
“De regels voor wedstrijdzeilen 2021 – 2024 van de KNWV en 
de hierna volgende aanvullende bepalingen. 
 
4.  Begeleiding 
 
Schepen van de ZD&O zijnde het Startschip en eventueel 
anderen (met de ZD&O-wimpel ) hebben een toezichthoudende 
en eventueel assisterende taak. Ze staan met elkaar via de ma-
rifoon (kanaal 10) in verbinding. Aanwijzingen van deze sche-
pen dienen meteen te worden opgevolgd. Wanneer u in 
moeilijkheden komt, vraag dan aan deze schepen hulp.  
 
5.  Veiligheid 
 
Ten aanzien van de beroepsvaart en niet-wedstrijdvarende 
schepen is het Binnenvaart Politie Reglement van kracht. 
Verleen ruim en duidelijk voorrang! Wanneer u zich volgens de 
wedstrijdcommissie onverantwoordelijk gedraagt, kunt u uit de 
wedstrijd worden genomen. Het is aan de schipper om te 
beoordelen of de weersomstandigheden het toelaten de 
wedstrijd (uit) te varen. Neem geen onnodig risico! Wanneer de 
wedstrijdcommissie echter beslist, dat u niet voldoende 
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 zeewaardig bent, kan zij u uit de wedstrijd nemen.  
Aan boord van elk deelnemend jacht moeten voor alle opvaren-
den reddingsmiddelen aanwezig zijn.  
Aan boord van open schepen moeten alle opvarenden zwem-
vesten aan hebben.  
Alle schepen dienen een startklare motor te hebben.  
Een deelnemer die naar oordeel van de wedstrijdcommissie 
risicovol handelt t.o.v. de beroepsvaart, wordt uitgesloten. 
Op het Hollandsch diep dient tijdens de wedstrijd strikt buiten de 
betonning gevaren te worden, overtreden is diskwalificatie. 
 
6.  Mededelingen 
 
Mededelingen aan de deelnemers zullen tijdens het palaver 
voorafgaand aan de wedstrijd bekend worden gemaakt. 
Eventuele wijzigingen in de wedstrijdbepalingen of in de 
wedstrijdbanen zijn bindend, mits ze van tevoren tijdens het 
palaver aan de deelnemers zijn bekend gemaakt. 
 
7.  Groepsindeling 
 
De groepsindeling en het vaststellen van tijdscorrectiefactoren 
geschiedt door de indelingscommissie. 
 
Gestreefd wordt naar klassen van gelijke grootte. 
 
Indien er meer dan 4 inschrijvingen van één bepaald type schip 
zijn, wordt hiervan een klasse gevormd. Dit geldt ook voor 
inschrijvingen met spinnaker. 
 
Bij het vaststellen van de tijdscorrectiefactoren worden gege-
vens, verstrekt in het inschrijvingsformulier, gebruikt. 
Inschrijvingen of wijzigingen van inschrijving kunnen na de inde-
lingsvergadering niet meer worden geaccepteerd. 
De indelingscommissie kan steekproeven nemen om de 
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inschrijfgegevens te controleren. 
Kan er geen spinnakerklasse samengesteld worden, dan 
worden de spinnakervoerende schepen met bijbehorende 
handicap bij de anderen ingedeeld. 
 
8.  Aansprakelijkheid 
 
De deelnemers varen geheel voor eigen rekening en risico. 
De vereniging en de wedstrijdcommissie zijn niet aan-
sprakelijk voor enige schade aan jacht, eigendommen van 
en/of letsel aan opvarenden of derden, welke direct of 
indirect in verband met deelname aan de wedstrijden 
ontstaat. 
 
9.  Zeilvoering 
 
Ieder jacht mag niet meer, of een ander soort, zeil voeren dan 
bij inschrijving is opgegeven. 
Voorzeilen mogen niet voor het normale aangrijpingspunt 
worden aangeslagen. Het voeren van meerdere voorzeilen 
tegelijkertijd, mits opgegeven, is toegestaan. Hiervoor zal een 
ZH-correctie toegepast worden. Minimaal 1,0 procent en maxi-
maal 2,5 procent, afhankelijk van de grootte van de voorzeilen. 
De correctiefactor wordt bepaald door de indelingscommissie. 
 
10.  Wedstrijdtekens 
 
Ieder jacht dient de ZD&O-wimpel aan het achterstag te 
bevestigen.  
De nationale vlag of andere vlaggen worden niet gevoerd 
tijdens de wedstrijd. 
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11.  Start, wedstrijdbaan en finish 
 
De start- en finishlijn liggen tussen het aangegeven merkteken 
en het start- cq. finishschip met de ZD&O-vlag.  
De wedstrijdbaan zal tijdens het palaver bekend worden 
gemaakt. 
De start is zoveel mogelijk in de wind. 
Recreatiebetonning dient aan de goede zijde voorbij gevaren te 
worden. 
 
12.  Startseinen  
Procedure volgens Systeem 2 van het K.N.W.V.-
wedstrijdregelement 2021 - 2024. 
 
1. 10 minuten signaal: 
 

10 minuten voor de 1e start wordt een 
geluidsein gegeven en de ZD&O- vlag 
gehesen. 
 

2. Waarschuwingssein: 
 

5 minuten voor de 1e start wordt een 
geluidssein gegeven en de 1ste klasse (rode) 
vlag gehesen.  
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3.   Voorbereidingssein: 
 

4 minuten voor de 1e  start wordt een 
geluidssein gegeven en de “P” vlag gehesen.  
Tevens kan de “I” –vlag, de “U-”vlag,de “Z”-
vlag, of de zwarte vlag worden gehesen, al 
naar gelang de W.C. besloten heeft welke 
strafmaatregel voor te vroeg starten geldt.  
 

4.   1- minuutsignaal: 
 
1 minuut voor de start wordt een geluidsein 
gegeven en de “P” vlag neer gehaald.  

 
5. Startsein: 
 

Op het moment van starten wordt een 
geluidssein gegeven en de klassenvlag 
neergehaald. 

 
 
Als er nog meer klassen moeten starten, wordt 
met dit startsignaal tevens de 2e klasse vlag 
weer gehesen als waarschuwingssein voor de 
volgende klasse, waarna de startprocedure 
verder vervolgd wordt. 

 
Vlaggen: Z.D.& O.-vlag. 
  Klasse-vlag (Waarschuwingssein)  
  1e klasse = rode vlag 
  2e klasse = witte vlag 
  3e klasse = blauwe vlag 

Bij meer klassen worden de twee vlaggen 
boven elkaar gehesen.  

  4e klasse = twee rode vlaggen 
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  5e klasse = twee witte vlaggen 
  6e klasse = twee blauwe vlaggen 
    
  P- vlag (Voorbereidingssein) 
  I - vlag (buitenom regel art 30.1) 
  U-vlag (Uitssluiting art 30.3 
  Z – vlag (20% strafregel art 30.2) 
  Zwarte vlag (Uitsluiting) art 30.4)  
  X-vlag (individuele terugroep art 29.2) 
  1e V V wimpel (algemene terugroep art 29.3) 
  S-vlag (afkorten van de baan art 32.2)  
  Nat. Vlag (eerst tussen haakjes geplaatste boei 
   van de wedstrijdbaan ronden) 
   
   
Bij iedere wedstrijd zal een van de regels 30.1, 30.2 , 30.3 en 
30.4 van de regels voor wedstrijdzeilen 2021 – 2024 de zgn.  “I-
vlagregel”,de zgn.U-vlagregel”,  de zgn. “Z-vlagregel” en de zgn. 
Zwartevlagregel  worden toegepast.  
 
13.  Te vroeg starten 
 
Indien er een jacht, of jachten te vroeg over de startlijn gaat(-n) 
zal er een afwijkend geluidsignaal worden gegeven en zal de X- 
vlag of 1e  VV- wimpel gehesen worden. 
Indien de betrokkene(n) niet terugkeert (keren) om reglementair 
te starten, zal een straftijd van de gezeilde tijd worden opgelegd. 
De hoogte van straftijd welke wordt opgelegd is ter beoordeling 
van de protestcommissie (KNWV 20%)  Dit is in plaats van dis-
kwalificatie. De verantwoording over het al of niet horen of zien 
van het terugroep-signaal berust bij de deelnemer zelf. 
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14.  Uitstellen of afgelasten 
 
De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid om wedstrijden 
voor alle of bepaalde klassen uit te stellen of af te gelasten 
indien het naar hun oordeel i.v.m. de weersomstandigheden niet 
verantwoord wordt geacht om de wedstrijd doorgang te laten 
vinden. Ook een weersomstandigheid waarbij er geen 
fatsoenlijke startlijn door een startschip kan worden gecreëerd  
kan tot afgelasting leiden. 
Een avondwedstrijd  wordt automatisch afgelast indien: 
https://nl.windfinder.com/forecast/jachthaven-strijensas  om 
1400 uur voor de plaats Strijensas en windverwachting tussen 
1600 en 2200 geeft van 26 knopen of hoger of windvlagen  van 
33 knopen. of hoger. 
 
De 5-Eilanden- of de Mosseltocht kan bij dit soort 
omstandigheden  eventueel wel als toertocht doorgang vinden, 
zulks te besluiten tijdens het palaver. 
Bij afgelasting hebben de ingeschreven deelnemers geen recht 
op restitutie van de inschrijfgelden. 
Indien er bij het palaver minder dan 8 deelnemers verschijnen 
dan gaat de wedstrijd niet door. Voor de avondwedstrijden geldt 
een minimum van 6 aanwezige deelnemers op minimaal 10 
ingeschrevenen. 
 
 
15.  Afkorten van de baan 
 
Baanafkorting zal geschieden door een begeleidingsvaartuig, de 
seinvlag "S" (blauw vierkant in wit vlak) wordt gehesen met twee 
geluidsseinen en evt. klasseletter, indien het afkorten voor enke-
le klassen geldt. 
De finishlijn voor die klassen ligt dan tussen de mast waaraan 
de seinvlag "S" is gehesen en de dichtstbijzijnde boei van het 
vaarwater. 
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Wanneer op het begeleidingsvaartuig de seinvlag "S" gehesen 
is, dan doet het dichtstbijzijnde merkteken dienst als keerboei, 
die over SB moet worden gerond.  
De van dit punt te vervolgen baan is dan de kortste vaarroute,  , 
naar de finishlijn. 
Zo mogelijk wordt de informatie betreffende de baanafkorting via 
marifoon kanaal 10 verstrekt. 
 
 
16. Veranderen van de baan 
 
Het wedstrijdcomité mag een rak van de baan wijzigen dat 
begint bij een te ronden merkteken, door de ligging van het 
volgende merkteken (of de finishlijn) te wijzigen en dit aan alle 
boten door te geven voordat ze aan dat rak beginnen.  
 
17.  Vaarrichting wedstrijdbanen 
 
De wedstrijdbanen moeten in de beschreven richting worden 
gevaren. Wanneer echter bij de letter(s) van de te zeilen baan 
(banen) ook de seinvlag "R" wordt getoond, zijn de deelne-
mende jachten verplicht de baan (banen) in tegengestelde 
richting te varen. De boeien die volgens de tekst van de baan 
(banen) bij het ronden aan bakboord moeten worden gehouden, 
moeten bij het varen in tegengestelde richting aan stuurboord 
worden gehouden en omgekeerd. 
 
18.  Protesten 
 
In geval van een protest moet het protesterende jacht onmid-
dellijk de tegenstander aanroepen en de seinvlag "B" (rood) 
tonen. 
Hij voert dan deze vlag in het want totdat de wedstrijdcommissie 
de vlag gezien heeft en dit kenbaar heeft gemaakt. Direct na het 
finishen of ervoor dient de wedstrijdcommissie op de hoogte te 
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worden gebracht tegen welk schip dit protest is gericht. 
Het protest moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend 
op het daarvoor bestemde protestformulier binnen een uur na 
finish van de belanghebbende. 
Indienen van het protestformulier kan bij de Wedstrijd-cie of aan 
de bar bij de ‘’Ark”, ingeval avondwedstrijden, met vermelding 
van tijdstip inleveren.  
De protestcommissie neemt alleen die protesten in behandeling 
die conform het wedstrijdreglement zijn aangezegd en inge-
diend. 
Tijdens het palaver zal kenbaar gemaakt worden waar men 
informatie kan verkrijgen over eventuele of te behandelen 
protesten. 
Wanneer er een protestbehandeling plaats vindt en een van de 
betrokken partijen is hierbij niet aanwezig verliest deze alle 
rechten op reclamering of heropening.  
Men dient dus zeker te stellen of er een protest is ingediend 
alvorens het westrijdterrein te verlaten. 
Indien de protestcommissie niet compleet is kan zij worden 
aangevuld uit de overige deelnemers/bemanningen die niet bij 
het protest zijn betrokken. 
  
Protestformulieren zijn bij de wedstrijdcommissie en in de ”Ark” 
verkrijgbaar. 
 
 
19.  Aan de grond lopen 
 
Indien een jacht aan de grond is gelopen, mag de motor gestart 
worden, echter alleen om weer vrij te komen en niet meer dan 
dat. 
 
 
 
 



 ZD&O    ’t Wedstrijdboekje 2023 

 

 
 

21 

 
20.  Tijdslimiet 
 
Per klasse/groep wordt de wedstrijd, zoveel tijd als afgesproken 
op het palaver, na het eerst gefinishte jacht in de betreffende 
klasse/groep, als beëindigd beschouwd. 
 
 
 
21.  Vervangende straf 
 
De protestcommissie kan al naar gelang de aard van overtre-
ding een andere straf opleggen dan voorgeschreven in de 
K.N.W.V.-reglementen. Als vervanging zal dan een tijdscorrectie 
op de gezeilde tijd genomen worden, dit met een minimum van 
3%. 
 
22.  Opgeven van de wedstrijd 
 
Jachten die een wedstrijd voortijdig beëindigen, moeten 
hiervan zo spoedig mogelijk kennis geven aan de wed-
strijdcommissie. 
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23.  Klassement berekening 
 
Bij de klassen waarvoor tijdscorrectie-factoren gelden, is de be-
rekening als volgt: 
 
berekende tijd = gevaren tijd x ZH (in sec.) 
 
De berekende tijd geldt voor het klassement. 
 
24.  Handicap-factor 
 
De wedstrijd worden gevaren onder ZH-rating. Deze ratings  
zullen door de indelingscommissie worden bepaald. 
Naar eigen inzicht kan de indelingscommissie deze ratings 
wijzigen en/of zelf bepalen. Over het cijfer  kan niet worden 
gereclameerd.  
 
25.  Verlichting: (tijdens nachtelijke wedstrijden) 
 
U dient de verlichting te voeren zoals in het B.P.R. vermeld 
staat. Dit houdt in: 
Schepen kleiner dan 7 meter kunnen volstaan met een helder 
rondom schijnend wit licht en moeten een tweede licht kunnen 
tonen indien er gevaar bestaat voor aanvaring. 
Zeilschepen groter dan 7 meter dienen te hebben: 
- Boordlichten rood en groen met een heklicht of 
- Boordlichten in een lantaarn verenigd op de boeg van het  
  schip   met een  heklicht of 
- alle lichten verenigd in een 3-kleuren licht boven in de mast. 
 
Het voeren van een onjuiste verlichting of het niet voeren 
van een radarreflector heeft uitsluiting van de wedstrijd tot 
gevolg!! 
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26.  Prijsuitreiking 
 
Per klasse zullen prijzen beschikbaar worden gesteld volgens 
de volgende normen: 
1 t/m 4 inschrijvingen: 1 prijs 
5 t/m 7 inschrijvingen:  2 prijzen 
8 en meer inschrijvingen:  3 prijzen 
 
27.  Puntentelling: 
 
Oostenrijkse puntentelling 
 
Deze telling wordt gebruikt voor het bepalen van de winnaar van 
de Wantijplaquette en eveneens voor de overall winnaar van de 
avondwed-strijden. Het toe te kennen aantal punten is 
afhankelijk van het aantal schepen dat per start heeft 
meegedaan. Er wordt voor de serie avondwedstrijden geen 
aftrek toegepast. 
 
28. Uitslag wisseltrofee Nachttocht (mits van toepassing) 
 
Bij de eventuele Nachttocht wordt de wisseltrofee tussen de 
verenigingen WSV Atlantique, WSV De Put en de ZD&O 
bepaald door de snelst gemiddelde berekende tijd per 
vereniging.  
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28.  Jaarprijzen 
 
 
 
Momenteel n.v.t. 
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Wedstrijdregels 
 
De belangrijkste regels van het wedstrijdzeilreglement worden 
hieronder weergegeven. De volledige teksten zijn te verkrijgen 
in de boekhandel en bij de K.N.W.V. 
De nummers verwijzen naar de regels in het reglement. 
 
ALGEMEEN 
 
Definitie: - Een wedstrijd vangt aan bij het  
  aandachtsein en duurt tot men  
  gefinisht is. 
regel 2 - Men moet eerlijk en sportief zeilen. 
regel 3 - Akkoord gaan met de geldende regels  
       K.N.W.V. 2021-2024. 
regel 4 - Men is zelf verantwoordelijk om al of niet te 
  starten of een wedstrijd voortijdig te  
  beëindigen. 
regel 44.1 - Een boot die een voorrangsfout tegen een 

andere boot maakt, kan door het nemen 
van een Twee-Ronden Straf diskwalificatie 
voorkomen. 

regel 44.2 - Een Twee-Ronden Straf moet meteen na 
het incident worden genomen. Indien het 
incident op de finishlijn gebeurt dan moet 
men eerst Twee-Ronden draaien en dan 
alsnog finishen. 

 
VOOR DE START 
 
regel 26 - Startsysteem: waarschuwingssein, 

voorbereidingssein, één-minuutsein en 
startsein, met tussenpozen van 5 minuten. 
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regel 27  Het baansein wordt getoond: welke baan 
gevaren moet worden: stuurboord moet vrij 
blijven van bakboord. 

regel 11 - Loef moet vrij blijven van lij. 
regel 12 - Vrij achter moet vrij blijven van vrij voor. 
regel 13 - Overstag gaand moet vrij blijven van andere 

boten. 
regel 15 - Een boot met voorrang moet de ander 

ruimte geven om vrij te kunnen blijven. 
regel 29.1 - Op het startsein mag geen deel van de 

romp, bemanning of uitrusting over de 
startlijn zijn. 

 
NA DE START 
 
regel 29.2 - Bij individuele terugroep wordt de vlag X 

getoond (wit met daarin een blauw 
plusteken). 

regel 29.3 - Bij algehele terugroep wordt de eerste ver-
vangingswimpel getoond (blauwe driehoek 
met daarin een gele). 

regel 31 - Merktekens van de startlijn mogen niet 
geraakt worden. 
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IN HET KRUISRAK 
 
regel 10 - Stuurboord moet vrij blijven van bakboord. 
regel 11 - Loef moet vrij blijven van lij. 
regel 12 - Vrij-achter moet vrij blijven van vrij-voor. 
regel 13 - Een boot die verder gedraaid is dan in de 

wind, moet vrij blijven van iedereen tot hij op 
een aan-de-windse koers ligt. 

regel 14 - Aanraking moet ten alle tijden vermeden 
worden. 

regel 15 - Boot met voorrang moet de andere de 
gelegeheid geven om vrij te blijven. 

regel 17 - Een boot die van vrij-achter aan lij komt 
mag niet boven zijn juiste koers sturen 
(mag dus niet hinderen door van de 
juiste koers af te wijken). 

regel 19 - Bij een hindernis moet men aanroepen om 
ruimte voor overstag. 

regel 19.1 - Aangeroepene moet gelegenheid geven om 
overstag te gaan. 

 
BIJ DE BOVENBOEI 
 
regel 18.2a - Wanneer boten een overlap hebben moet 

de buitenliggende boot de binnenliggende 
boot ruimte geven om het merkteken of de 
hindernis te ronden of voorbij te varen, en 
als de binnenliggende boot voorrang heeft 
moet de buitenliggende boot bovendien vrij 
blijven. Andere delen van regel 18 bevatten 
uitzonderingen op deze regel. 

regel 18.2b - Indien men te laat boord aan boord komt 
dan verkrijgt men geen ruimte. 

regel 18.3a - Een boot die binnen de zone overstag gaat, 
moet vrij blijven van achterop komende 
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boten, zodanig, dat ze niet hoger dan aan 
de wind hoeven varen. 

regel 31 - Het merkteken mag niet geraakt worden. 
 
RUIM RAK 
 
regel 11 - Loef moet wijken voor lij 
regel 12 - Vrij-achter moet wijken voor vrij-voor 
regel 16 - Indien een boot met voorrang koers wijzigt 

moet hij wel de ander ruimte geven om vrij 
te blijven. Hij mag wel loeven, maar met 
beleid. 

regel 17 - Een boot die van vrij-achter aan lij komt 
mag niet boven zijn juist koers sturen. 

 
GIJP BOEI 
 
regel 12 - Vrij-achter moet vrij blijven van vrij-voor. 
regel 18.2a - Indien boord aan boord moet buitenste boot 

vrij blijven van de binnenste boot. 
regel 18.4 - Binnenste boot moet tijdig gijpen. 
regel 31 - Het merkteken mag niet geraakt worden. 
 
FINISHEN 
 
Definitie: - Een boot finisht wanneer enig deel van zijn 

romp, bemanning of uitrusting, mits op de 
normale plaats, de finishlijn doorkruist. 

regel 31 - De merktekens van de finishlijn mogen niet 
geraakt worden. 

. 
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ZD&O Handicapsysteem (ZH) 
 
Het ZD&O-handicapsysteem 2023 is gebaseerd op het SW 
systeem van de KNWV/sailsupport. 
In het ZH-systeem kunnen ook niet-gemeten schepen worden 
opgenomen 
Type schepen waar geen SW-ratings van bekend zijn, krijgen 
een rating die bepaald wordt aan de hand van 
vergelijkingsschepen. 
 
De indelingscommissie heeft voor het bepalen van de ZH-
ratings altijd het laatste woord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘t Wedstrijdboekje 2023 ( grondslag van 2013) is een uitgave van: 
Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken. 
(ZD&O) 
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