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Evenement georganiseerd door         
ZSC BROECHEM 

Adres: oelegemsesteenweg 43 B 
Email: voorzitter@zscbroechem.be 

Telefoon: 0472902980 
Website: www.zscbroechem.be 

 
Aankondiging 

EUROPE, SPIROU EN TERA 
Voor de klassen Europe, Spirou en Terra 

Op datum van zondag  25/09/2022 
 

1 REGELS 
1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW) 
1.2 De bijkomende bepalingen van de RBSF zijn van toepassing.(Zie website Belgian Sailing) 
1.3 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in België, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. 
1.4 Regel 40.1 is van toepassing van zodra je het water opgaat. (dragen van zwemvesten)  
1.5 RvW 90.3(e) is van toepassing. (geen correcties aan uitslagen later dan 24 uur publicatie)     
1.6 App T (arbitrage) is van toepassing 

 

2       WEDSTRIJDBEPALINGEN 
2.1 De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf woensdag 16/09/2022 

op www.manage2sail.be  <Notice Board / Notices> 
 

3 COMMUNICATIE 
3.1 Het officiële mededelingen bord staat in het clubhuis 

 

4 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
4.1 Deelnamegerechtigde boten kunnen online inschrijven op www.manage2sail.be  
4.2 Inschrijvingen ter plaatse aan de registratiedesk (§9.1)  zijn niet voorzien 
4.3 Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden en aan alle betalingen voldaan hebben. 
 

5 INSCHRIJFGELD 
5.1 Het vereiste inschrijfgeld kan onder vermelding van klasse en zeilnummer worden overgemaakt op: IBAN 

BE74731025708207   ten name van titularis voor 21/09/2022 
5.2 Betalingen op de wedstrijdlocatie aan de registratiedesk bij registratie 
5.3 Het inschrijfgeld is: 

Voor de groep Bij overschrijving Ter plaatse betaald 

Spirou € 10 € 10 

Europe € 10 € 10 

Tera € 10 € 10 

..... € 0 € 0 

   inbegrepen in inschrijfgeld is: soep 's middags  ..... 
 

       6-7-8     RESERVE 
 

9. PROGRAMMA 
9.1 Registratie: in het wedstrijdsecretariaat  van 09h00 tot 13h00 uur. 
9.2 Het eerste waarschuwingssein is gepland om 09h45 uur 
9.2.1    Maximum aantal wedstrijden die dag: 6 
9.2.2    Geen waarschuwingssein zal gegeven worden later dan 15h30 uur 
  

10-11     RESERVE 
 

12. WEDSTRIJD LOCATIE 
12.1  NoR Addendum A toont de plattegrond van de evenement locatie. 
12.2  NoR Addendum B toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 
 

13. BANEN 
13.1 De volgende banen kunnen gezeild worden: driehoeksbaan 
 

14. STRAFSYSTEEM 
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14.1 Voor hierna genoemde klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door 
de Eén-Ronde Straf: voor geen enkele klasse 

  
15. SCORING 

15.1 Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot de som zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score, bij minder gevaren wedstrijden de som van alle 

wedstrijdscores. 
 
      16-17-18-19-20    RESERVE 
 

21. DATA PROTECTIE 
21.1 Door voor dit evenement in te schrijven en er aan deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende 

autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, en naar hun eigen goeddunken, 
elke fotografische, audio en video opname van hen te maken op het water of op de evenement locatie 
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek, en deze opnames te tonen, 
te gebruiken of te hergebruiken ten alle tijden. 

 
22. RISICOVERKLARING 

22.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een 
wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. Door in te schrijven en deel te nemen 
aan dit evenement bevestigt elke deelnemer (ouder of voogd voor minderjarigen): 

   -  Het ermee eens dat zeilen een activiteit is waaraan risico’s verbonden zijn 
   -  Dat hun boot verzekerd is zoals gevraagd hieronder in deze NoR 23 
   -  Verantwoordelijkheid te aanvaarden voor verlies van of schade aan materiaal, persoonlijk letsel of                   
overlijden voor zover veroorzaakt door hun eigen handelen of nalaten 

22.2 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. 

  
23. VERZEKERING 

23.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag 
van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 

  
24. PRIJZEN 

24.1 Prijzen kunnen gegeven worden bij de afroeping van de resultaten zonder verdere details 
  

25. VERDERE INFORMATIE  
25.1 Voor overige informatie kan contact op worden genomen met het mailadres bovenaan vermeld. 

 
 
Addendum A: de kaart van de locatie van het evenement 
 
Addendum B: de plaats van het wedstrijdgebied 
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Evenement georganiseerd door         
ZSC BROECHEM 

Adres: Oelegemsesteenweg 43 B 

Email: voorzitter@zscbroechem.be 

Telefoon: 0472902980 

Website: www.zscbroechem.be 

 

Wedstrijdbepalingen 

ORLENTBEKER 
Voor de klassen  Europe Spirou Tera 

Op datum van zondag  25/09/2022 

 

1 REGELS 

1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 

(RvW)  en in de aankondiging. 

1.2 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van de 

Belgische Overheid. Zie voor de regels: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  

1.3 Regel 40.1 is van toepassing van zodra je het water opgaat. (dragen van zwemvesten)  

1.4 RvW 90.3(e) is van toepassing. (geen correcties aan uitslagen later dan 24 uur publicatie)     

1.5 App P (regel42) en App T (arbitrage) gelden 

 

2       WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN  

2.1 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 09h00 

 

3 COMMUNICATIE MET DEELNEMERS 

3.1 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 

geplaatst in het clubhuis 
 

4 RESERVE 
5 SEINEN OP DE WAL  

5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast aan de slibway 

5.2 Wanneer de onderscheidingswimpel (uitstel) getoond wordt op de wal, wordt '1 minuut ' vervangen 

door 'niet minder dan 15 minuten' in wedstrijdsein OW. 

6 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 

6.1 Het eerste waarschuwingssein is gepland om 09h45 uur 

6.2 Geen waarschuwingssein zal gegeven worden later dan 15h30 uur 

 

7 KLASSENVLAGGEN        

7.1 De klassevlaggen zijn:      

  

Klasse Vlag 

Spirou ... Spirou vlag 

Tera W ..... 

Europe ... Europe vlag 

..... ... ..... 

..... ... ..... 

..... ... ..... 

..... ... ..... 

..... ... ..... 

       

8. RESERVE 

9. BANEN 

9.1 De tekeningen in ADDENDUM 1 tonen de banen 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. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


 
 
Wedstrijdbepalingen Belgisch 1dags-evenement beschermd wateroppervlak 2022                     

  

2 

9.2 Als bij een gate één van de merktekens ontbreekt, moet het aanwezige merkteken aan bakboord  

gelaten worden. 

10. MERKTEKENS 

10.1 Voor de beschrijving van de merktekens zie addendum 1 

11.       

..... 

12. DE START 

12.1 De startlijn is tussen de mast met een oranje vlag op het startschip  aan stuurboord en 

het pin-end-merkteken aan bakboord. 

12.2 Een boot die later start dan 2 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A5.1 

en A5.2. 

12.3     Om boten te waarschuwen dat een race of reeks van races binnenkort zal beginnen, zal de oranje 

startlijnvlag worden getoond met één geluid 1 minuten voor het eerste waarschuwingssein. 

13. RESERVE 

14. DE FINISH 

14.1 De finishlijn ligt tussen de mast met een blauwe vlag op het comitévaartuig aan de bakboord zijde 

en de het finsh-merkteken   aan de stuurboord  zijde 

 bakboord 

15. STRAFSYSTEEM  

15.1 Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot de som zijn van zijn 

wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score, bij minder gevaren wedstrijden de som van alle 

wedstrijdscores. 

15.2 Voor hierna genoemde klasse(n) is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen 

door de Eén-Ronde Straf: voor geen enkele klasse op dit evenement 

15.3    RvW P2.3 is niet van toepassing en RvW P2.2 is zodanig gewijzigd dat het op iedere straf na de                

eerste van toepassing is. 

16. RESERVE 

17. VERHOORAANVRAGEN 

17.1 De protesttijdlimiet zal aangegeven worden op het officiële mededelingenbord. 

17.2 Verhoor aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat. 

17.3 Het schema met de tijden van de verhoren zal op het officiële mededelingenbord bekend gemaakt 

worden 15  minuten na de protesttijdlimiet. 

(1)       Manage2sail App gratis verkrijgbaat in de Apple App Store en in de Google Play Store  

      18-19-20-21-22-23-24   RESERVE 

25. ORGANISATIE 

25.1 De wedstrijdleider is Dieter Vandenbergh  

25.2 De voorzitter van het protestcomité is Tom Laurijssen 

 

Addendum 1: de schetsen van de te zeilen banen. 

 

 

 



 

DRIEHOEKBAAN BASIC met vrij liggende start en finish in het midden van het 

kruisrak 
 

 

 

Aankondigingssein Volgorde te ronden merktekens  

Vlag met nr 1 Start – 1 – 2 – 3 – Finish 

Vlag met nr 2 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish 

Vlag met nr 3 Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 2 - 3 - Finish 

 

Merkteken Beschrijving  eigenschappen 

 

Gele piloon met nr 1 

 

Gele piloon met nr 2 

 

Gele piloon met nr 3 

 

Startschip/Finishschip 

 

Contrastart oranje boei 

 Contrafinish blauwe boei 

Finish
h 



 


