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Aankondiging 

voor het  

Nederlands Kampioenschap 

In de Tirion 21 klasse 

georganiseerd door De Koninklijke Watersport Vereniging Langweer 

 onder auspiciën van het Watersportverbond 

op 26 en 27 september 2020 op De Langweerder Wielen 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

1 DE REGELS 

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

Wedstrijdzeilen (RvW). 

1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van 

toepassing. 

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

de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 

1.4 De klassenvoorschriften van de Tirion 21 klasse worden als volgt gewijzigd: In afwijking van 

de klasse voorschriften mag de spinakerboom niet aan de mast blijven op de rakken waarbij 

er geen spinaker gebruikt kan worden. De spinakerboom dient binnen drie scheepslengten 

na het ronden van de boei verwijderd te worden conform RvW 87. 

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

1.6 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste 

licentie.  

1.7 De richtlijnen van het RIVM betreffende Covid-19 zijn tijdens het gehele wedstrijd weekend, 

ook voor en na de officiële wedstrijden en palavers, van toepassing. Wij verzoeken u 

vriendelijk ook deze richtlijnen volledig in acht te nemen door o.a. voldoende afstand van 

elkaar te houden, hygiëneregels op te volgen en niet met grote groepen bij elkaar te komen. 

Houd ook rekening bij het afmeren van de boten, zorg dat er ten alle tijden voldoende 

afstand is. 

 

2 PALAVER 

Elke dag is er een kort palaver voor de deelnemers (i.v.m. Covid-19 alleen voor de schippers) nabij 

het wedstrijdkantoor, Pontdyk 8 te Langweer. Het palaver vind plaats anderhalf uur voor de eerste 

start van die dag. Aan het palaver kunnen geen rechten worden ontleend. Houd ook hier voldoende 

afstand tot elkaar. 
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3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de Tirion 21 klasse met een geldige 

meetbrief. 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Tirion klasse  

organisatie: www.tirionklasse.nl en het vereiste inschrijfgeld betalen op rekening nummer  

NL92 RBRB 0955 1972 44 van de Tirion Klasse Organisatie onder vermelding van NK 

2019, 

naam van de verantwoordelijke persoon en zeilnummer. 

 

De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld. 

  

4 INSCHRIJFGELD 

 Het vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 

 

  Tot 7 september € 75.00 voor deelnemende schepen. Na deze datum € 100,00 per boot. 

   

  De kosten voor het in- en uit het water takelen bedraagt € 15,00 per boot,  

  af te rekenen bij het kranen 

 

5 RESERVE 

 

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

6.1 Registratie:  

   

 Vrijdag  25 september 2020 van 17:00 tot 19:00 uur 

  Zaterdag 26 september 2020 van 08:00 tot 08:30 uur 

   

Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden bij het 

wedstrijdkantoor voor registratie en het tonen van hun startlicentie en bemanningslicenties. 

Indien u geregistreerd staat bij het Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze 

licenties niet te tonen. U kunt dit zelf controleren op de website van het Verbond.  

  

Bij registratie in het wedstrijdkantoor dient tevens het bij de meetcertificaat behorende 

registratiebewijs 2020 te worden getoond. Indien u geregistreerd staat bij het 

Watersportverbond als licentiehouder hoeft u deze licenties niet te tonen. U kunt dit zelf 

controleren op de website van het Verbond.  

  

 Voorkom wachttijden en zorg op tijd voor de vereiste licenties!  

 

6.2 Uitrusting controle en evenement meting : Spinaker, op button/labels.  

  

Dag en datum van controle; vrijdag 26 september 2020 van 17:00 tot 19:00 uur.  

http://www.tirionklasse.nl/
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Eerder inleveren van spinaker voor controle is mogelijk, neem hiervoor contact op met de 

Tirion Klasse. 

  

Deelnemers dienen beschikbaar te zijn met hun boot om 17:00 uur in de havenkom nabij 

het wedstrijdkantoor in de verenigingshaven van de KWV Langweer. 

 

6.3 Data van de wedstrijden: 

 

   Zaterdag 26 september  1e waarschuwingssein  10:00 uur 

      2e waarschuwingssein  z.s.m. na de 1e wedstrijd 

      3e waarschuwingssein  z.s.m. na de lunchpauze 

      4e waarschuwingssein  z.s.m. na de 3e wedstrijd 

 

  Zondag 27 september  5e waarschuwingssein  10:00 uur 

      6e waarschuwingssein  z.s.m. na de 5e wedstrijd 

 

6.4 Aantal wedstrijden: 

  Er zijn in totaal 6 wedstrijden geprogrammeerd waarbij voor de 1e dag 4 wedstrijden,  

  en de 2e dag 2 wedstrijden.  

  

6.5 Op de eerst geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 17:00 

uur. 

 

6.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 

15.00 uur. 

 

7  METING 

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

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

 

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

 De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk zondag 30 augustus 2020 beschikbaar op de website van de  

  Tirion klasse (www.tirionklasse.nl) en ter inzage beschikbaar op het wedstrijdkantoor. 

 

9  LOCATIE  

9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd naast het havenkantoor van de KWV Langweer, 

  Pontdijk 8 te Langweer en telefonisch bereikbaar via 06 – 510 824 80 (Peter Kloosterman)     

  

http://www.tirionklasse.nl/
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9.2 Aanhangsel A toont de plaats van de haven, van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild. 

 

9.3 Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 

 

10 BANEN 

De tekeningen in Aanhangsel C toont de baan en bij benadering, de hoeken tussen de rakken, de 

volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de kant waar elk merkteken moet 

worden gehouden. 

 

11 RESERVE 

  

12 SCOREN 

12.1 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 

 

12.2  Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn  

  van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score. 

 

13  HULPSCHEPEN 

  Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen (anders dan in hun taak als Rescue 

vaartuig) moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, vanaf het moment van het 

voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben 

teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.  

 

14  LIGPLAATSEN 

14.1 Deelnemende boten/hulpschepen krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen maar 

worden verzocht de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen. Voor deze schepen 

is het normale tarief aan havengeld verschuldigd in de betreffende haven. Hou bij het 

afmeren van de schepen rekening met de Covid-19 richtlijnen van het RIVM, dus houd 

afstand. 

14.2 Met betrekking tot het stallen van trailers/campers e.d. dienen de deelnemers de 

aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen. 

 

15  BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve met en 

onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het 

wedstrijdcomité. 
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16 DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  

Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 

gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de 

wedstrijdserie. 

  

17 RADIOCOMMUNICATIE 

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

spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten. 

 

18 PRIJZEN 

De gehele bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen en ontvangen 

de bijbehorende medaille(s) van het Watersportverbond. 

 

De verantwoordelijk persoon van de winnende boot verkrijgt de Blauwe Kampioenswimpel van het 

Watersportverbond. 

 

De gehele bemanning van de als tweede en derde geplaatste boten ontvangt eveneens medaille(s) 

van het Watersportverbond. 

 

19 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4, Besluit om 

wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor 

materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of 

na de wedstrijdserie. 

 

20 VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimumbedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. 

 

21 NAAM BEELD EN PORTRETRECHT 

 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, alleen fotografische, audio en video opname die de organisatie zelf (of in opdracht)  

  gemaakt heeft, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt  

  vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
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22 OVERIGE INFORMATIE 

  Verdere informatie, onder andere sociaal programma, overnachtingen, borrel en diner op  

  zaterdag enzovoort komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website van de Tirion klasse 

 (www.tirionklasse.nl).  

 

  Contactpersoon van de Tirion klasse is : 

 

  Peter Kloosterman, mobiel 06 – 510 824 80, mail: m40cheers@gmail.com 

 

  Havenmeester van de KWV Langweer is : 

 

  Marcel Ferdinands, mobiel 06 – 532 533 88, mail: havenmeester@kwvlangweer.nl 

 

  Tijdstip takelen van boten graag vooraf zelf afstemmen met de havenmeester! 

 

  Voor hulpschepen en/of volgboten is havengeld verschuldigd. 

 

  

http://www.tirionklasse.nl/
mailto:m40cheers@gmail.com
mailto:havenmeester@kwvlangweer.nl
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Aanhangsel A: De plaats van de haven 

 

 

Aanhangsel B: De plaats van de wedstrijdgebieden 
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Aanhangsel C: De baan 

 

 

 

 

 

 


