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met de Valken klassenorganisatie 
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2 en 3 oktober 2021 

 

Het actuele Corona protocol zoals gepubliceerd op de website van KWV De Kaag is van toepassing. 

 

1  DE REGELS 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in “De Regels voor 

Wedstrijdzeilen 2021-2024(RvW)". 
  

1.2 Reserve 

1.3 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de door 

het watersportverbond vereiste licentie. 
 

1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen volledig in de 

wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
  

1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
 

1.6 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
 

1.7 Tijdens het weekend is Appendix P van toepassing. 

 

1.8 Tijdens het weekend is Appendix T (Arbitrage) van toepassing. 

 
2 RESERVE  
 

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Valkenklasse met een geldige 

meetbrief. 

 

3.2 Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven door een e-mail met daarin vermeld 

zeilnummer, verantwoordelijke persoon en bemanning met licentienummers te sturen aan 

de wedstrijdcommissaris west van de Valkenklasse (e-mail). 

 

3.3     Reserve  

  

4 RESERVE 

 

5 INSCHRIJFGELD 

5.1 Het vereiste inschrijfgeld wordt door de Valkenklassenorganisatie in rekening gebracht en 

bedraagt € 35,= per schip. 

  

6 RESERVE 

 

  

mailto:commissariswest@valkenklasse.nl
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7. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 

7.1 Registratie: 

 Zaterdag 2 oktober 2021 vanaf 9:00 uur. Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van 

de wedstrijdserie te melden bij het wedstrijdkantoor voor registratie. 

  

7.2 Reserve 

 

7.3 Data van de wedstrijden: 
 

Datum   1ste start 2de start 
 

Zaterdag 2 oktober 2021 11:00 uur z.s.m.  
 

 Zondag 3 oktober 2021 10:30 uur z.s.m.  

 

7.4 Aantal wedstrijden: 

Er wordt gestreefd naar 2 wedstrijden per dag. 

  

7.5 Reserve 

 

7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 15:00 

uur. 

 

8 METING 

 Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen de 

boten gecontroleerd worden en dienen op het eerste verzoek ter controle aangeboden 

worden. 

 

9 Wedstrijdbepalingen 

De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk donderdag 30 september 18:00 uur beschikbaar op de 

website van De Kaag en zullen op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord. 

 

10 Locatie 

  Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie wordt 

gezeild. 

 

11 Banen 

 Er zullen Lange Afstandsbanenkaarten worden uitgereikt tijdens het palaver, zaterdag 2 

oktober 2021 om 10:00 uur, voorafgaand aan de 1ste wedstrijd. 

 

12 RESERVE 
 

13 Scoren 

13.1 Reserve 

 

13.2 2 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken. 
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13.3 (a)  Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot 

het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 

 (b)  Wanneer 4 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. 

 

14 RESERVE 

 

15 LIGPLAATSEN 

15.1 Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden  verzocht 

de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen. 

 

16 en 17 RESERVE 

 

18 (DP) RADIOCOMMUNICATIE 

18.1 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijd zeilt geen spraak of data 

uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten. 

 

18.2 Reserve 

 

19 Prijzen 

Maximaal 3 prijzen zijn ter beschikking voor de serie: 

Zij worden verdeeld als volgt: 

1 t/m 5 inschrijvingen  1 prijs: de Ed Hoppe Lange Afstand wisseltrofee. 

6 t/m 10 inschrijvingen  2 prijzen 

11 en meer inschrijvingen  3 prijzen 

 

De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijden plaats. Plaats van 

uitreiking de Sociëteit van de KWV De Kaag. 

 

20 Afwijzing van aansprakelijkheid 

 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie Regel 4 (RvW), 

Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele 

aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in 

samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 

 

21 Verzekering 

 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan. 

 

22 NAAMBEELD EN PORTRETRECHT PRIVACY (AVG). 

22.1 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 locatie van het 

evenement zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun 

definitieve vertrek. 
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22.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende 

autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving,  op te 

slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en boot naam op te slaan en 

te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De 

inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet langer 

dan voor de organisatoren noodzakelijk. 

 

22.3 Bezwaar tegen bovenstaand artikel kan enkel schriftelijk gemaakt worden en dient voor de 

eerste wedstrijd ingediend te zijn bij de informatie. Onder vermelding van 

 de naam of namen van de boot en het zeilnummer. 

 

 

23 Overige informatie 

23.1 Kaagsocieteit 

Het horeca deel van de Kaagsociëteit zal in verband met de 3 oktober festiviteiten in Leiden 

helaas gesloten zijn. Op beperkte schaal is er koffie aanwezig in het wedstrijdsecretariaat. 

  

23.2 Accommodatie voor boten en trailers 

Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte voor 

auto’s en trailers. Voor actuele parkeer en andere tarieven zie de website van Van Schie 

Watersport. 

 

Ook kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in 

Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis. 

 

Adres: 

KWV De Kaag 

Kaagstraat 1 

2361 KM  Warmond 

 

Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u minimaal 1 week van te voren 

contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071- 3010035) of met de 

havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003). 

  

https://vanschiewatersport.nl/contact/
https://vanschiewatersport.nl/contact/
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Aanhangsel A 

Locatie Kaagsocieteit en KWV De Kaag te Warmond 

 

 

 
 


