
Uitnodiging 
“Combi Loosdrecht 2017” 

6 en 7 mei 2017 

 

 

  

 

GWV ‘De Vrijbuiter’ organiseert op 6 en 7 mei 2017 de Combi Loosdrecht. Tijdens de 

wedstrijden neemt traditiegetrouw WSV ‘Het Witte Huis’ het Optimisten C-veld voor haar 

rekening.  

We verwachten weer veel enthousiaste deelnemers en maken er een sportief en gezellig 

weekend van met mooie wedstrijden! Op zaterdag kunt u met de hele familie genieten 

van een BBQ. Bij de inschrijving kunt u hier bonnen voor bestellen. 

De Combi Loosdrecht 2017 is onderdeel van de Combi-Amsterdam en tellen mee voor 

het klassement. Hiermee maak je kans op de combifinale in Hoorn in september. Voor 

het puntensysteem, zie de website van de Combi Amsterdam www.combiamsterdam.nl.  

In de bijgevoegde Aankondiging vindt u nadere informatie. De wedstrijdbepalingen zijn 

uiterlijk vanaf 4 mei beschikbaar op de website van GWV De vrijbuiter 

www.gwvdevrijbuiter.nl  

Commissie Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter 
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Aankondiging 

Combi Loosdrecht 2017 op 6 en 7 mei 2017 
in de klasse Optimist, Splash, Laser 4.7 en RS Feva. 

georganiseerd door GWV de Vrijbuiter 

 te houden op de Loosdrechtse Plassen 

_________________________________________________________________________________ 

1 DE REGELS 

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

Wedstrijdzeilen (RvW). 

1.2 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben. 

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

licentie. 

 

2 RECLAME 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt 

door de Organiserende Autoriteit 

 

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): 

 Optimist A, B en C 

 Splash A en B 

 Laser 4.7 

 RS Feva 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via www.sportinschrijving.nl. Inschrijven kan 

t/m 30 april. Voor ingekomen inschrijvingen nà 30 april zal € 15,= extra worden gerekend, 

conform het Combi regelement. 

3.3 Minimum deelname per klasse is 5 inschrijvingen.Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht 

voor om afhankelijk van het aantal inschrijvingen, startgroepen samen te voegen of te 

splitsen. 

 

4 INSCHRIJFGELD 

4.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 

Eenmansboot € 22,50 
Tweemansboot € 27,50 
 

4.2 Andere te betalen bedragen: 

Op zaterdagavond zal een BBQ worden verzorgd. 

 BBQ-volwassenen:  € 14,50 

 BBQ-kinderen t/m 12 jr.  € 11,= 

 

5 Reserve 

 

 

 

http://www.gwvvrijbuiter.nl/


 

6 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 

6.1 Registratie: 

 Vrijdag 5 mei van 18:30 tot 21:00 

 Zaterdag 6 mei van 08:00 tot 10:00 

6.2 Data van de wedstrijden: 

 6 mei  3 wedstrijden   

 7 mei  2 wedstrijden  

6.3 De tijd van het eerste waarschuwingssein op 6 mei is 10:55 uur en op 7 mei 09:55 uur. 

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

 

7  METING 

Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. 

 

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk vanaf 4 mei beschikbaar op de website van GWV de 

Vrijbuiter. 

 

9  LOCATIE  

9.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het volgende adres: Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT 

Loosdrecht.Tel. 035 582 1922 

9.2 Het wedstrijdgebied bevindt zich op : de Loosdrechtse Plassen 

 

10       BANEN 

De te zeilen banen zijn als volgt : Trapeziumbaan met inner- en outerloop. Banenkaarten 

worden niet uitgereikt, maar zijn te downloaden vanaf www.gwvdevrijbuiter.nl.  

10.1 De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 50 minuten voor de eerste 

boot per wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn geen grond voor verhaal. 

10.2 De Optimist-C vaart op een aparte baan met aangepaste lengte en wedstrijdduur, deze 

worden besproken tijdens de speciale C-palavers.  

 

11 Reserve 

12 SCOREN 

12.1 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 

  totaal zijn van zijn wedstrijdscores.  

(b)  Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

  zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 

 

13  HULPSCHEPEN 

Hulpschepen moeten buiten het wedstrijdgebied blijven. 

 

14  LIGPLAATSEN 

Boten moeten op de hun toegewezen plaats op de wal liggen. 

 

15  Reserve 

16 Reserve 
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17 RADIOCOMMUNICATIE 

Behalve in nood situaties  mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data uitzenden 

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

 

18 PRIJZEN 

18.1  In iedere klasse worden prijzen uitgereikt. Per 3 inschrijvingen in een klasse is er een prijs met 

een maximum van 10.  

18.2  Na het laatste evenement in de betreffende combi zullen ook overall prijzen worden uitgereikt 

(Combi totaal prijzen). De beste vijf in elke klasse zullen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse 

Nationale Combi Finale in Hoorn, welke in september gevaren zal worden. 

 

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 

minimum bedrag 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, 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 evenementslocatie zijn gemaakt 

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

 

22 OVERIGE INFORMATIE 

Parkeren: bij aankomst op het terrein zullen er “verkeersregelaars” aanwezig zijn om 

aanwijzingen te geven m.b.t. het afladen van de boten en het parkeren van de auto’s.  

 

Kranen rubberboten: op vrijdag 5 mei van 18:30– 21.00 uur en op zaterdag 6 mei van 08:00 – 

11:00 uur is onder leiding van het havenpersoneel de kraan beschikbaar voor het takelen van 

RIB’s, volgboten etc. Aanwijzingen van hen moeten worden opgevolgd.  

 

Campers: op het haventerrein is er ruimte voor maximaal 5 campers. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de havenmeester Mark Kroneman 06 - 06 - 54 73 03 03. 

 

Voor overige informatie kan contact worden opgenomen met:   

Hellen van Bazel 06 -39 14 80 77 

Saskia Arnold   06 -20 36 32 93 

jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl 

 

mailto:jeugdzeilen@gwvdevrijbuiter.nl

