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VAARWELKOM 
Splash Blue en RED 
5 en 6 oktober 2019 

 
 
Beste Splash zeil(st)ers, 
 
We heten jullie van harte welkom op het Vaarwelkom weekend welke traditiegetrouw 
plaatsvindt in Grou ter afsluiting van het Splash Blue & RED zeilseizoen.  
We heten de nieuwe Splash zeilers welkom en nemen tijdens dit evenement afscheid van de 
zeil(st)ers, die dit jaar de 21 jarige leeftijd hebben of gaan bereiken en in 2019 niet meer het 
gehele jaar in de Splash deelnemen aan wedstrijden. We hopen ze welkom te heten in de 
RED en te horen dat ze in ieder geval doorgaan met zeilen. 
 
Ook deze keer staat het Vaarwelkom weer bol van activiteiten.  
 
Wat gaan we bieden: 
 

● Op zaterdag:  
● 4 wedstrijden die meetellen voor het najaars- of jaarklassement. 
● Een heerlijk en uitgebreid buffet in herberg Oer ’t Hout. 

 
Gevolgd door een avondprogramma in Hotel Oostergoo 

 
● Presentatie (diverse onderwerpen) 
● Afscheid (bijna) 21-jarigen. 
● Welkom nieuwe leden 
● Uitreiking van de prijzen voor het najaars- en jaarklassement. 
● Gezellige avond voor de ouders en de zeilers in “Hotel Oostergoo”  
● Disco voor de zeilers in Grootcafé Treemter 

 
● Op zondag 

1. 2 Wedstrijden die meetellen voor het Vaarwelkom. 
2. Prijsuitreiking in het Zeilcentrum.  

 

Wij wensen jullie allen een geweldig, sportief en gezellig evenement 

Paul de Heus  voorzitter   Danielle van den Hoogen   secretaris  
Steven Muiser  wedstrijdzaken   Frans Jan Punt                    penningmeester 
Jan-Willem van Leijen trainingszaken    
Tanja de Wit  promotie 

 
 
 
 
Aanmelden 
Het aanmelden voor de wedstrijd gebeurt op zaterdag 5 oktober van 08.00 – 10.00 uur bij 
het Zeilcentrum, Pr. Wilhelminastraat 3 te Grou. Bij de aanmelding via www.sailing.today . 

http://www.sailing.today/
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Voor inschrijvingen na het verstrijken van de inschrijftermijn en bij inschrijving op de zaterdag 
gelden de regels zoals vermeld in de Notice of Race (NOR). Raadpleeg hiervoor de website! 

 
Daarnaast dient men in te checken bij Herberg “Oer ’t Hout”, Raadhuisstraat 18 te Grou. 
Dit kan vrijdag 4 oktober van 19.00 - 21.30 uur of zaterdagochtend voorafgaande aan de 
wedstrijd. 
 
Contactpersonen SKON 
Event manager:  Steven Muiser 

 
Zaterdag 5 oktober: 
10.00 uur  Palaver in het zeilcentrum 
11.00 uur  Start wedstrijden 
+/-18.30 uur  Uitgebreid Chinees buffet in “Oer ’t Hout” 
20.00 uur  Aanvang avondprogramma in Hotel Oostergoo met: 

● Presentatie (diverse onderwerpen) 
● Uitreiking van de prijzen voor het najaars- en jaarklassement 

22.30 uur Gezellige en muzikale avond voor ouders en coaches in het Bruine Café van 
Hotel Oostergoo  

23.00 uur Zeilers naar Grootcafé Treemter  
 
Zondag 6 oktober: 
Voor 10 uur Kamers leeg achterlaten. Bagage opslag mogelijk in “Oer ’t Hout” 
10.00 uur  Palaver in het zeilcentrum 
11.00 uur Start 1e wedstrijd.  
 
Zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking van het Vaarwelkom 
plaatsvinden in het zeilcentrum. 
 
Accommodatie Oer’t Hout 
De SKON website bevat alle detail informatie over de accommodatie. Het meenemen van 
eigen drank is ten strengste verboden en op zondag dienen de kamers voor 11 uur leeg en 
bezemschoon opgeleverd te worden.  
 
Boot- en trailerhelling: 
Volg de instructies van de verkeersregelaars langs de weg!  
Boten en trailers kunnen gestald op de Blikpôle. Wegwijzers verwijzen naar dit terrein. We 
roepen ouders op om te helpen met het te water laten en uit het water halen van de boten 
voor en na de wedstrijden. Op deze wijze kan alles snel en soepel verlopen. 
 
Rubberboten: 
Rubberboten worden te water gelaten aan het begin van de Gardejagersweg bij de brug.  
 
Campers en caravans: 
Campers kunnen plaats nemen op de Blikpôle. 
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WEDSTRIJDEN: 
 
Tussen de wedstrijden gaan de zeilers niet naar de wal. Neem je lunchpakket dus mee 
het water op. Op het starteiland is een toilet waar tussen de wedstrijden door gebruik 
van gemaakt kan worden. 
 
Houd rekening met de tijd voor het te water laten. De vaartijd naar het startgebied is 
ongeveer 10 minuten. Ook moet het Prinses Margrietkanaal overgestoken worden. Dit 
gebeurt op aanwijzing van de aanwezige rescue boten. Let op de signalen! 
Banenkaarten zijn kosteloos verkrijgbaar bij aanmelding. 
Iedere zeiler is zelf verantwoordelijk voor het voeren van de juiste kleur lint, controleer of je 
de juiste uitgereikt hebt. Tegen betaling van € 1,- kan een lint verkregen worden bij 
aanmelding. 
 
De organiserende vereniging: 
De wedstrijden worden georganiseerd door WV “De Meeuwen”, in samenwerking met de 
KWV “Frisia” en de KZV “Oostergoo”. Er wordt gestart en gefinisht op het Pikmeer (de 
Pikmar). Er wordt een korte baan wedstrijden gevaren. 
 
Wedstrijdcomité:  Gerard Gruis  wedstrijdleider  
 
Protestcomité: NTB 

 
Rescue:  Cf SKON Rescueplan 
   Coördinator Wessel Nauta/ Edwin Gevers 
 
SKON:   Event manager/aanspreekpunt SKON: Steven Muiser 



   KZV Oostergoo 

 

  
Splash Vaarwelkom 2019 

 

  

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
1. De van toepassing zijnde bepalingen 
Van toepassing zijn de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB) conform Appendix Z van De 
Regels voor wedstrijdzeilen 2017 - 2020 uitgegeven door het Watersportverbond en de 
aankondiging van de SKON op www. Splashclass.org 
 
2. De locatie van het wedstrijdkantoor 
2.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het Zeilcentrum 
2.2 Het mededelingenbord bevindt zich in het Zeilcentrum 
2.3 Het wedstrijdkantoor is telefonisch bereikbaar op tel. nr. 06-22775108. 
2.4 De openingstijden zijn van één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd tot twee uur na 

beëindiging van de laatste wedstrijd. 
 
3. Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen  
3.1. Mededelingen aan de deelnemers (regel 2) 

De L-vlag met een geluidssein op het startschip betekent: Mededeling op het 
mededelingenbord op het startschip. 

3.2. Start (regel 11) 
3.3. Bepalingen 11.1 worden gewijzigd. Zie Bijlage C.  
3.4. Het wedstrijd comité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van 

de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW. 
3.5. Hindernissen 

De startlijn en de finishlijn gelden na de start en tot de finish als hindernissen in de zin 
van de Definities RvW. 

3.6. Scoren (regel 17.3) 
Indien 5 (of meer) wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste 
wedstrijd afgetrokken. 

3.7. Regel 18.1 SWB vervalt.  
3.8. Regel 18 (swb) toevoegen: 

Tijdens het aanmelden wordt per deelnemer voor dit evenement een polsbandje 
uitgereikt met zijn of haar zeilnummer, dit polsbandje dient een ieder het gehele 
evenement te dragen en is daarmee een bewijs van deelname aan dit evenement en 
het enige toegangsbewijs voor de disco; Verlies, misbruik of beschadiging van het  
polsbandje kan uitsluiting van het evenement tot gevolg hebben.   

 
 
BIJLAGE A: HET WEDSTRIJDGEBIED 

 
A1 Het wedstrijdgebied 
A1.1 Het wedstrijdgebied is Pikmar, Tynje, Peanster- en Wide Ie en Suderburdster Wiid. 
 
 
A2 Prinses Margrietkanaal 
A2.1 Het is de deelnemers aan de wedstrijden verboden zich tijdens het wedstrijdzeilen te 

bevinden in de betonde vaargeul van het Prinses Margrietkanaal. Bedoelde vaargeul 
geldt als een hindernis in de zin van de Definities RvW. 
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BIJLAGE B: BANEN EN MERKTEKENS 
 
B1 De banen 
B1.1 De te zeilen baan, alsmede de volgorde waarin de merktekens moeten worden 

voorbij gevaren, staan vermeld in banenkaart van Stichting Zeilsport Grou, zoals 
afgedrukt in het programmaboekje. 

B1.2 De banen worden aangegeven door middel van een rood bord met een geel cijfer. 
B1.3 Bij het aanmelden zijn geplastificeerde banenkaarten kosteloos verkrijgbaar. 
 
 
 
 
B2 De merktekens 
B2.1 De merktekens van de baan zijn oranje boeien, voorzien van zwarte cijfers. 
B2.2 De merktekens van de startlijn zijn twee jonen met oranje vlaggen. 
B2.3 De B-boei is een grote rode ongenummerde boei. 
B2.4 De merktekens van de finishlijn zijn twee gele boeien. 
B2.5 Het vervangend merkteken conform regel 34b RvW is een blauw merkteken met een 

wit kruis, of een vaartuig, tonend seinvlag M (blauw met wit kruis). In afwijking van 
de wedstrijdseinen RvW worden geen geluidsseinen gegeven bij dit merkteken. 

 

 

 

 
BIJLAGE C: STARTPROCEDURE EN STARTROOSTER 
 
C1 De startprocedure 
C1.1 In afwijking van regel 26.1 RvW systeem 1, worden de seinen als volgt gegeven: 
 
 Waarschuwingssein (5 minuten sein) 

Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven, het klassenbord getoond en 
seinvlag W gehesen.  

 
 Voorbereidingssein (4 minuten sein) 

Vier minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt seinvlag P, I ,U of 
de zwarte vlag gehesen. 
 
Eén minuut sein 
Eén minuut voor de start wordt één hoornstoot gegeven en wordt seinvlag P, I, U of 
de zwarte vlag gestreken. 
 
Startsein 
Eén hoornstoot en het strijken van seinvlag W. Seinvlag W wordt direct weer gehesen 
als het waarschuwingssein samenvalt met het startsein van de vorige klasse. 

 
C1.2 De klassenborden bestaan uit een zwart bord met witte cijfers. 
 
C2 Visuele voorbereidingsseinen 
C2.1 Het hijsen of neerhalen van de seinvlag geldt als visueel sein. 
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C3 Algemene Terugroep 
C3.1 Indien direct na de Algemene Terugroep seinvlag W weer wordt gehesen is het 

startsein tevens het Waarschuwingssein (5 minuten sein) voor de teruggeroepen 
klasse. Seinvlag EV wordt één minuut voor de start, tegelijk met het 
Voorbereidingssein (P, I ,U of de zwarte vlag) gestreken. Dit wijzigt regel 29.2 en 
Wedstrijdseinen RvW. 

 
 
 
C4  Het startrooster  Zaterdag:   Zondag: 
  

1e start    11.00 uur   11.00 uur 
  2e start    z.s.m. na race 1  z.s.m. na race 1 
  3e start    z.s.m. na race 2 
 4e start    z.s.m. na race 3 
 
 Op zondag wordt na 15.00 uur geen voorbereidingssein meer gegeven. 
  
 
 
 De starvolgorde 
 
 Klassenummer  1 RED 
 Klassenummer 2 Splash A 
 Klassenummer  3 Splash B 
 
 
 
C5 Zeiltekens: 
 

Splash A : Een GEEL lint in de top van de mast. 
Splash B : Een ROOD lint in de top van de mast. 
 

 
MELDINGSPLICHT 
 
Deelnemers die hebben ingeschreven maar toch niet (meer) aan een wedstrijd deelnemen, 
dienen zich als volgt af te melden: 

● Voorafgaande aan de wedstrijd kenbaar maken bij secretariaat@splashclass.org of 
ter plaatse bij het aanmelden in het zeilcentrum. 

● Op het water, nadat je besloten hebt om de wedstrijd te verlaten, bij het 
wedstrijdcomité aan boord van het startschip of bij een van de rubberboten.    

 
 
 

 


