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Aankondiging voor de 7de JOLLY MIDWEEK op 30,31 juli, 1 augustus 2019 georganiseerd door 

GWV De Vrijbuiter 
 

“De Jolly Midweek is een evenement bedoeld voor alle jollenliefhebbers uit alle regio’s.” 
 

 

1. DE REGELS 
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), 
de bepalingen van het Watersportverbond, de klasse voorschriften, de aankondiging en de 
wedstrijdbepalingen. 
 

2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
2.1. Watersportvereniging GWV De Vrijbuiter in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub, nodigt U uit 

om deel te nemen aan de door hen te organiseren “Jolly midweek 2019”,  te houden op de 
Loosdrechtse plassen.  De wedstrijden zijn uitgeschreven voor de 12 voetsjollen.  

2.2. Wijze van inschrijving via de volgende website: www.twaalfvoetsjollenclub.nl                               

2.3       De inschrijving sluit op zondag 22 juli 2019 23.59 uur. 
2.4      Indeling in twee groepen: De deelnemers kunnen bij de inschrijving aangeven in welke groep                                  

           (zilver of goud) men wenst te starten, maar bij een ongelijke verdeling kan het comité de indeling           
           aanpassen. Het aantal punten per start van de jaarprijs 2018 zal daarbij leidend zijn.                                                                                                                                                        
 
3. INSCHRIJFGELD 
Het inschrijfgeld bedraagt € 37,50 per boot en dient vóór 22 juli 2019 voldaan te zijn.  
 
4.  SCORE. 

4.1. Het lage punten score systeem is van toepassing.  
4.2. 3 wedstrijden moet worden voltooid om de serie geldig te maken. 

 
5. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
5.1. Dinsdag  30 juli: Palaver om 12.00 uur, 1e start om 13.00 uur, 2e start  zo spoedig mogelijk. 
5.2. Woensdag 31 juli: Palaver om 12.00 uur, 1e start om 13.00 uur, 2e start zsm. 

5.3. Donderdag 1  augustus: Palaver om 11.00 uur, 1e start om 12.00 uur, 2e start zsm. 

Op donderdag wordt er na 15.00 uur niet meer gestart. 
 
6. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 24 juli 2019 of eerder op de 
website:www.twaalfvoetsjollenclub.nl en www.gwvdevrijbuiter.nl onder de kop Wedstrijdzeilen - Jollyweek - 
Wedstrijdbepalingen   

 
7. RADIOCOMMUNICATIE 
Terwijl er wedstrijd wordt gezeild, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten 
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van 
toepassing op mobiele telefoons. 
 
8. 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 materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, 
gedurende of na de wedstrijdserie. 
 
9. VERZEKERING. 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van 
€ 1.500.000,00 per incident of het equivalent daarvan. 
 
10. LOCATIE  
10.1. Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 

1231 LT Loosdrecht, tel.: 035-5821922.    
10.2. Het wedstrijdgebied bevindt zich op de Loosdrechtse Plas. 

 
11. BANEN 
De banen: plassenbanen rond bestaande boeien met een in de windse start. De start vindt plaats vanaf het 
startschip (herkenbaar aan de Vrijbuitervlag). De finish zal bij de toren van de GWV De Vrijbuiter zijn. 

http://www.twaalfvoetsjollenclub.nl/
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12. OFFICIËLE SCHEPEN 

Officiële schepen zijn herkenbaar aan een vlag met rescue - of met de v6 aanduiding. 

 
13. LIGPLAATSEN 
Moederschepen moeten in de haven op de hun toegewezen plaats gaan liggen.  
 
14. PRIJZEN 
Per dag en voor het evenement worden vele praktische prijzen ter beschikking gesteld en als wisselprijs in 
de goudenvloot; de gouden ooievaar en in de zilvervloot de zilveren ooievaar.  

 
15. OVERIGE INFORMATIE 
15.1. De registratie van de deelnemers aan de Jolly Midweek vindt plaats op het informatiebureau van De 

Vrijbuiter op dinsdag 30 juli van 10.00 tot 12 00 uur 
15.2. Informatie: nadere informatie is te vinden op:www.twaalfvoetsjollenclub.nl en 

www.gwvdevrijbuiter.nl    
15.3. Voor vragen of opmerkingen email:mjdenooyer@chello.nl en petercaldenhoven@hotmail.com 

15.4. Ligplaatsen: Boten kunnen vanaf 28 juli worden ontvangen bij GWV De Vrijbuiter.  

15.5. Kamperen: GWV De Vrijbuiter beschikt over beperkte kampeermogelijkheden. Campers moeten 
minimaal 7 dagen voor de wedstrijden worden aangemeld bij de havenmeester Mark Kroneman: 06 
- 54730303.  

15.6. Huisdieren: Op het terrein van GWV De Vrijbuiter worden huisdieren helaas niet toegelaten. Wij 
verzoeken u hier een andere oplossing voor te zoeken. 

 
 

===== 


