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Informatie Marina Muiderzand

Gastheer
Alles wat wij bedenken voor de Almere Regatta vindt 
plaats op het terrein van Marina Muiderzand.  
Alle boten vinden een ligplaats aan hun steigers en de 
feesttent staat op het centrale plein. De zeilers kunnen 
gebruik maken van alle faciliteiten, de parkeerplaats  
en de botenkraan. Een goede samenwerking en  
communicatie met de havenmeester en het personeel 
is van cruciaal belang. 

De jachthaven biedt alle maritieme voorzieningen die 
een watersporter nodig heeft: een watersportwinkel, 
zeilmaker, jachtservice, scheepsimporteurs en een 
jachtmakelaar. Ook de ondernemers op de haven zijn 
betrokken bij de Almere Regatta. Sommigen als spon-
sor waar anderen weer hun pand ter beschikking stellen 
voor de huisvesting van het Regatta Office.

Alle kanten
Vanuit de jachthaven kunnen we letterlijk alle kanten 
op: het IJmeer, Markermeer, IJsselmeer en de Rand-
meren, of via het Noordzee Kanaal naar de Noordzee. 
Marina Muiderzand heeft dan ook veel vaste gasten die 
de haven gebruiken als uitvalsbasis voor hun water-
sportvakantie, of als vertrekpunt van hun wereldreis.

Blauwe vlag
Marina Muiderzand wordt al jaren onderscheiden met 
De Blauwe Vlag, een internationaal milieukeurmerk dat 
jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens 
met een aantoonbaar schoon, milieuvriendelijk en 
veilig karakter.

Contactgegevens
Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA Almere
Tel.: 036-5369151
VHF: kanaal 31
info@marinamuiderzand.nl
www.marinamuiderzand.nl

Marina Muiderzand, gastheer van de  
Almere Regatta 2017

Van alle partijen betrokken bij de Almere Regatta speelt de  

Marina Muiderzand wellicht de allergrootste en belangrijk-

ste rol. Marina Muiderzand is de perfecte jachthaven voor de 

 actieve watersporter, gelegen in Almere aan het prachtige 

IJmeer. Deze jachthaven is één van de vier fullservice  

‘Thuishavens’ in Nederland en tevens de thuishaven van  

WSV Flevomare.
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Voorwoord

Voor de 3e keer een speciaal welkom voor alle eigena-
ren van X-Yachten en hun bemanning en/of familie. 
We zijn blij dat we ook dit jaar weer in samenwerking 
met X-Yachts Holland en X-Club Nederland de X-Yachts 
Holland Cup mogen organiseren. De gemeten X-en 
varen de Up-Down wedstrijden in hun respectievelijke 
ORC-klasse. De ongemeten X-en varen in de zg. Family 
Class een Langebaanwedstijd.

De wedstrijden in de ORC-klassen tellen mee voor het 
Nederlands Overall kampioenschap 2017. Hetzelfde 
geldt voor de wedstrijden bij de Kwarttonners en J-109 
klasse.

Nieuw is de strijd om de Markermeercup. De Marker-
meercup is de prijs voor de beste wedstrijdzeiler van 
het Markermeer, waarbij de volgende evenementen 
meetellen:
• 50 Mijls Shorthanded (29 april)
• Y-toren Race (6-7 mei)
• Almere Regatta (20-21 mei)
• Flevorace (18-19 augustus)
• Pampus Regatta (9-10 september)
• Zuiderzeeweek (23-24 september)
• Lelystad Regatta (30 september-1 oktober)

Helaas zijn er een aantal sponsoren weggevallen dit 
jaar, maar dankzij de ondersteuning vanuit Almere City 
Marketing, Marina Muiderzand en de andere sponsoren 
staan we ook dit jaar garant voor een mooie Almere 
Regatta.

De Almere Regatta 2017 is onderdeel van de Maand 
van de Watersport Flevoland. Tevens is zaterdag 20 
mei de “dag van de Watersport” van het Watersport-
verbond. In dat kader is naast alle activiteiten op het 
water in samenwerking met Marina Muiderzand een 
mooi programma opgezet. Hierbij zijn veel partijen 
 betrokken. Voor hun medewerking en inzet bij deze 
alvast hartelijk bedankt. 

Het was voor deze editie wel een hele klus om voldoen-
de vrijwilligers te vinden, maar ook daar zijn we weer 
in geslaagd. Zonder jullie inzet is het onmogelijk deze 
Almere Regatta te organiseren. Gelukkig zijn we dankzij 
de ondersteuning uit diverse hoeken in de gelegenheid 
onze vrijwilligers een prima verzorging te bieden. 

Wij wensen alle deelnemers veel mooie en spannende 
wedstrijden toe met een mooie zeilwind. 

De organisatiecommissie,

Henk Kuiper en Leo van Raam

Beste deelnemers Almere Regatta 2017 
Het is al weer de 7e editie van de Almere Regatta. Iedereen van 

harte welkom. Ook in 2017 hebben we weer een gevarieerd 

deelnemersveld. Naast natuurlijk de vertrouwde ORC-klassen 

1 t/m 4, de Eenheidsklassen J-109 en J-80 verwelkomen wij de 

ORC-Sportbotenklasse, Kwarttonners en de SW-klasse. Terug 

van weggeweest is de FF65 klasse.



de strijd om de beste zeiler van het markermeer

Deze wedstrijden tellen mee voor de Markermeercup:

50 mijls shorthanded
Y-Toren Race
Almere Regatta
Flevorace

Pampus Regatta
Zuiderzeeweek
Lelystad Regatta

Meer info op noordzeeclub.nl en Facebook.com/markermeercup
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Programma Almere Regatta 2017

 Wal- en programma haventerrein 20 - 21 mei

  Wat is er te doen tijdens de Almere Regatta op en rond het 

haventerrein (en op het water) op 20 en 21 mei?

•  Met de veerboot naar Pampus Forteiland of Muiderslot, 

zowel op zaterdag als zondag. Gratis een stuk Nederlandse 

geschiedenis leren en ondergaan

•  Springkussen; voor de kleintjes; altijd weer een succes

•  Of ga je liever kanoën of kajakken? Dat kan vanaf het  

strand bij de Regatta Center Muiderzand. KanOkay is net als 

voorgaande jaren weer present.

•  Bij het Regatta Center Muiderzand kunnen kinderen op  

zaterdag een proefles volgen

•  Nog een mogelijkheid om het water op te gaan met een echte 

snelle RIB. De titel zegt het: lekker snel varen met een grote RIB om 

de wedstrijden eens van dichtbij te kunnen bekijken

•  Watersportwinkel Kniest is niet alleen op zaterdag open, 

maar ook op zondag 21 mei van 12-17 uur

•  Tenslotte... op het Almere Strand is de Libelle Zomerweek 

bezig aan haar laatste beide dagen. Een “must” voor de dames.

Jachtverhuur
• Nederland

• Griekenland • Kroatië • Turkije
• Caribisch Gebied

• jachtverhuur • flottieljezeilen • zeillessen • meezeilen
• gezinnen • alleengaanden • groepen

www.amorgos.nl 036 521 82 10
• jarenlange ervaring • goede contacten

• onafhankelijk advies • uitgebreide gebiedskennis

amorgos adv 92.5x137 DEFDRUK:x 21-04-2017 10:38  Pagina 1

Agenda X-Yachts Holland Cup 2017

  Vrijdag 19 mei

 18.00-22.00 uur Inschrijven bij het Regatta Office 

  Zaterdag 20 mei 

 07.30 uur Inschrijven bij het Regatta Office 

 07.45 uur  Schippersbriefing bij kantoor X-Yachts 

 10.00 uur   Eerste start Sport-klasse  
(4 wedstrijden per dag) 

 10.00 uur  Eerste start lange baan wedstrijd Familie 
klasse (2 wedstrijden per dag) 

± 15.00-17.00 uur  Na binnenkomst haven tot 17.00 uur  
X-Yachts/Pantaenius sponsorborrel 

 17.00-18.00 uur Almere Regatta sponsorborrel 

 18.00 uur Aanvang BBQ diner en feest 

  Zondag 21 mei 

 10.00 uur  Eerste start Sport-klasse  
(4 wedstrijden per dag) 

 10.00 uur  Eerste start langebaan wedstrijd Familie 
klasse (2 wedstrijden per dag) 

   Aansluitend na de wedstrijden is  
de prijsuitreiking 
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Regatta informatie

Organisatiecommissie Telefoon:
Henk Kuiper 06 20 37 65 09
Leo van Raam 06 14 31 61 48

E-mail: info@almereregatta.nl

Regatta Office 
Het regatta office (voor alle klassen) is gevestigd in het pand van 
Jansma Jacht. De ingang is aan het plein voor Harbor House. 

Openingstijden 
Vrijdag 19 Mei 2016  17:00 — 22:00 uur
Zaterdag 20 Mei 2016  07:30 — 19:00 uur
Zondag 21 Mei 2016   07:30 — prijsuitreiking

Aanmelden + bemanningslicentie 
U wordt vriendelijk verzocht om uw deelname persoonlijk te 
bevestigen middels registratie op het Regatta Office. U ontvangt 
een informatiepakket en een goodie bag. Bij registratie controleren 
wij uw bemanningslicentie of kunt u direct een evenement licentie 
aanvragen. Zie www.knwv.nl voor meer informatie.

Mededelingen aan de deelnemers
Mededelingen aan alle deelnemers zullen worden vermeld op  
het officiële mededelingenbord aan de buitenzijde van het Regatta 
Office en op de monitoren in de tent.

Flevomareborrel
Het bestuur van de WSV Flevomare (de organiserende club) nodigt 
alle deelnemers en hun bemanning uit om deel te nemen aan de 
zg. Flevomareborrel. Gedurende een bepaalde tijd vanaf 17 uur op 
zaterdagmiddag zijn de biertjes en drankjes gratis. Tevens zullen er 
wat snacks rondgedeeld worden. Het budget is niet onuitputtelijk, 
dus een heel uur zal het niet duren.

Eten en drinken
Harbor House verzorgt de drank tijdens de Almere Regatta.   
Op zaterdagavond wordt er vanaf 18:00 uur een onvervalste  
Barbecue gehouden, welke wordt verzorgd door de BBQ-bastards. 
De kosten zijn € 17,50 per persoon, indien vooraf besteld.  
Op de avond zelf kan ook nog (beperkt) worden besteld.  
De kosten zijn dan € 22,50 per persoon. 

Feest
Na de BBQ kunnen de beentjes van de vloer onder de enthousiaste 
klanken van onze band “The Billy’s”. Zij worden speciaal voor deze 
gelegenheid “ingevlogen” vanuit Zeeland.
Uiteraard kunnen verzoeknummers worden aangevraagd.

Kranen
Net zoals vorig jaar zal het kranen van de open kielboten plaats-
vinden nabij de kraanbaan van Marina Muiderzand. Deelnemers 
aan de Almere Regatta die gebruik willen maken van de kraan 
dienen contact op te nemen met Henk Kuiper (info@almereregatta.
nl) om een tijd af te spreken. Er zijn geen kosten verbonden aan het 
gebruik van de kraan. 

De auto’s en trailers mogen na het kranen niet op de kraanplaats 
blijven staan, maar kunnen direct geparkeerd worden op het ruime 
parkeerterrein van de Marina. Er is een speciaal terrein achter deze 
parkeerplaats voor Trailers en Aanhangers. 

Ligplaatsen 
Het liggeld in de Marina Muiderzand is voor deelnemers gratis 
vanaf vrijdag 19 mei 2017 t/m zondag 21 mei 2017. 

Uitluisteren 
Het wedstrijdcomité van vloot A zal VHF kanaal 88 uitluisteren. 
Het wedstrijdcomité van vloot B zal VHF kanaal 72 uitluisteren. 
Ook zullen mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via deze 
kanalen worden gedaan. 

Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijd-
comité zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

Parkeren
Deelnemers aan de Almere Regatta worden vriendelijk verzocht 
om NIET te parkeren voor het havenkantoor of Harbor House. 
Dit vanwege andere activiteiten op de haven tijdens het weekend. 
Marina Muiderzand biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid. 
Iedereen wordt verzocht om te parkeren achter de slagbomen.  
U kunt een uitrijmunt ophalen op het havenkantoor.  
 
Tijdens het weekend zal personeel van Marina Muiderzand het 
parkeren uitgebreid begeleiden. Volg a.u.b. de instructies van de 
parkeerwachters en het havenpersoneel op. 

Verantwoordelijkheid 
Zowel de voorbereiding voor, als de begeleiding en de informatie-
voorziening tijdens het wedstrijdweekend worden door de organi-
satie met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Iedere deelnemer 
blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
veiligheid en materiaal. 

De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden van 
W.S.V. Flevomare, de leden van het wedstrijdcomité en de spon-
sors van dit evenement accepteren geen enkele aansprakelijkheid 
voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in 
samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden. 

Jouw foto op onze site 
Op de website van de Almere Regatta is plek voor jouw foto’s!
Lever je foto’s direct in op het Regatta Office en wij plaatsen ze 
direct op de website. Filmbeelden zijn ook van harte welkom.  
Deze kunnen ’s avonds nog gedraaid worden op het grote scherm 
in de feesttent.
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Adressen & telefoonnummers

BEZOEK EEN EVENEMENT

ZEIL MEE!

KOM WAKEBOARDEN

Algemeen Alarm nummer  112

ANWB Wegenwacht  06 0888 

Apotheek  036 522 99 91 

Flevoziekenhuis   036 539 87 65
  Hospitaalweg 1 

1315 RA Almere 

Huisartsenpost/Spoedpost   0900 203 0 203 (€ 0,10 p/m) 
036 54 54 380 (lokaal tarief)  
 
Bel voor acute zorg in avond 
(vanaf 17.00 uur), nacht, 
 weekend en op feestdagen 

Tandarts spoedgevallen  0900 1515 

Marina Muiderzand  036 536 91 51
 IJmeerdijk 4 
 1361 AA Almere
 info@marinamuiderzand.nl 
 www.marinamuiderzand.nl 
  VHF kanaal 31

Openbaar vervoer   0900 9292 
www.9292ov.nl

Rijkswaterstaat Centrale  0320 261 111
Meldpost IJsselmeer  VHF kanaal 1

George Kniest Boat Equipment 036 53 69 440  
  IJmeerdijk 10 
 1361 AA Almere

Openingstijden:
Zaterdag 20 mei 09:00 – 17:00 uur 
Zondag 21 mei  11:00 – 16:00 uur 

Yachtservice Shipshape 036 536 60 90 (op zaterdag)
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SHOPPEN
In het centrum van Almere vind je bijzondere lokale, 
nationale en internationale merken, zoals Primark, 
Pandora, ZARA, Rituals, Bever, Vitaminstore, Superdry, 
Hugo Boss, Media Markt, Rivièra Maison, MANGO en 
Yves Rocher. Er zijn wel 400 grote en ruim opgezette 
winkels, mooie speciaalzaken, autovrije winkelstraten 
en gezellige horecapleinen. De perfecte bestemming 
voor een dagje lekker winkelen. De winkels in Almere 
Centrum zijn zeven dagen per week open. Je kunt dus 
ook op zondag shoppen! En alle dagen van de week 
genieten van de bioscoop, het theater en de ruime keus 
aan cafés en restaurants. De bijzondere architectuur is 
opvallend en modern. Alleen dat maakt het rondlopen 
door het centrum een bezoek meer dan waard!

Meer informatie: almerecentrum.nl

VERRAS JEZELF IN ALMERE!

Van sup safari tot flyboarden. Van wakker worden 

in een beachlodge tot zonsondergang in een sloep. 

Sportief of ontspannen, van wilde natuur tot einde-

loos shoppen. Het kan in Almere! 

Moeder en dochter aan het winkelen 
Fotografie: Eljee Bergwerff Photography
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Almere City Marketing

NATUUR
Met de kids op pad? Bezoek dan in boswachterij 
 Almeerderhout ‘Stadslandgoed de Kemphaan’. Ontdek 
de wandel- en fietspaden, de lekkere restaurants,  
de dieren en de avontuurlijke uitjes voor kinderen.  
Shop (h)eerlijke producten op de boerenmarkt, ga op 
pad met de boswachter of apen kijken. Nog actiever? 
Een dagje klimmen bij klimpark Fun Forest Almere 
staat garant voor een leuk en avontuurlijk dagje weg. 
Het is het grootste klimbos met de meeste en langste 
tokkelbanen van Nederland. 

Meer informatie: kemphaan.nl

Fietsers bij Oostvaardersplassen  
Fotografie: Maarten Feenstra

Jachthaven Marina Muiderzand

Kinderen in het klimbos 
Fotografie: Maarten Feenstra

VAREN 
Almere is een jonge stad met een korte, maar  bijzondere 
 geschiedenis. De stad heeft een kustlijn van 42 kilometer,  
9 stranden, 5 jachthavens, het zuiverste drinkwater van Nederland, 
1100 hectare prachtige bosgebied, 50 terrassen en 200 winkels. 
En dat is  allemaal via het water bereikbaar!

Meer informatie: vareninalmere.nl

FIETSEN
Ontdek Almere eens op de fiets. VVV Almere heeft prachtige 
fietsroutes uitgezet. Al fietsend ervaar je de stad heel anders dan 
vanuit de auto: alle fiets- en autowegen zijn hier immers  
gescheiden. De ‘Gastvrije Randmeren’, waar Almere deel van 
 uitmaakt, is dit voorjaar gastregio van de Meimaand Fietsmaand. 
Dat betekent dat er - in Almere én in de regio - van  
alles  gepromoot gaat worden op het gebied van fietsen door dit 
groene en waterrijke gebied. 

Meer informatie: vvvalmere.nl/fietsen
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Wedstrijdbepalingen Almere Regatta 2017

[DP]  geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en  
oordeel van de jury wordt opgelegd.

[NP]  geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond 
voor een protest door een boot is.

[SP]  geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder  
verhoor een standaard straf mag opleggen 

Locatie
De wedstrijden worden gevaren in 2 vloten op het westelijk deel 
van het Markermeer vanuit de Marina Muiderzand

Organiserende autoriteit
De Almere Regatta wordt georganiseerd door W.S.V. Flevomare.

1 Regels

1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gede-
finieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW). 

1.2  ORC boten, J-109 en kwartonners moeten voldoen aan 
World Sailing Offshore Special Regulations, category 4.  
Zie: http://www.sailing.org/documents/ 
offshorespecialregs/index.php 

1.3  Eenheidsklassen (m.u.v. J-109) en ORC-Sportboten moe-
ten voldoen aan Offshore Special regulations – for Inshore 
Racing (Appendix B) Zie: http://www.sailing.org/tools/ 
documents/OSR2016AppB15122015-[19842].pdf ,  
aangevuld met een sleeplijn van voldoende dikte en lengte. 
Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt 
aanbevolen

1.4  De volgende regel(s) worden gewijzigd: 27.1, 35, 40.1, 44.1, 
61.3, 62.1, 62.2, 63,1, 65.2, 66, A4, A5 en A11

1.5  In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oor-
spronkelijke taal voorrang hebben.

2 Mededelingen aan de deelnemers

2.1  Mededelingen aan alle deelnemers zullen worden vermeld op 
het officiële mededelingenbord aan de buitenzijde van het 
Regatta Office.

3 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

3.1  Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden 
 vermeld vóór 08.00 uur op de dag dat deze van kracht 
wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de 
wedstrijden zal worden vermeld vóór 20.00 uur op de dag 
voordat deze van kracht wordt.

3.2  Het definitieve klassen- en startgroepschema en de 
 definitieve verdeling over vloot A en B zal, alleen indien deze 
anders zijn dan vermeld in deze wedstijdbepalingen,  
worden gepubliceerd op het mededelingenbord uiterlijk  
op vrijdag 19 mei 2017 om 22.00 uur. 

4 Seinen op de wal

4.1  Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggen-
mast in de nabijheid van het Havenkantoor en de slagboom. 

4.2  Wanneer vlag OW  getoond wordt op de wal, wordt  
‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’  
in Wedstrijdsein OW. 

4.3  Wanneer vlag Y  wordt getoond aan de wal is regel  
40 RvW van toepassing zolang de boot zich op het water 
bevindt. Dit wijzigt de Inleiding van RvW Deel 4. 
RvW 40.1 (het dragen van persoonlijke drijfmiddelen) is 
altijd van toepassing voor de eenheidsklassen in vloot B. 
Seinvlag Y zal voor de eenheidsklassen in vloot B niet  
worden getoond. Dit wijzigt RvW 40.1 voor de eenheids-
klassen in vloot B.

5 Programma van de wedstrijden

5.1  Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei is er voor alle vloten 
een schippersbriefing. Voor vloot A en B heeft deze plaats bij 
het regatta office. Vloot A om 7.45 uur en voor vloot B om 
8.00 uur. 

5.2  De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd 
van iedere dag staat vermeld in de tabel hieronder.  
Het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd wordt 
zo spoedig mogelijk gegeven. Om boten opmerkzaam te 
maken dat een nieuwe wedstrijd of serie spoedig zal  
beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één  
geluidsignaal ten minste 5 minuten voor het waarschu-
wingssein wordt getoond. 

5.3 Vlootindeling en eerste waarschuwingssein:

Vloot A: ORC 1 – 3 en J-109  

Aantal wedstrijden Eerste waarschuwingssein

8 wedstrijden, 4-4 , lussenbaan 10.00 uur

Vloot B:  ORC 4, Kwarttonners, ORC sportbotenklassen 

en Eenheidsklassen

Aantal wedstrijden Eerste waarschuwingssein

8 wedstrijden, 4-4 , lussenbaan 10.00 uur

5.4  Op zondag 21 mei 2017 zal na 15.30 uur geen  
waarschuwingssein meer worden gegeven. 

Voor ORC Club gemeten boten en eenheidsklassen, 20 en 21 mei 2017, Marina Muiderzand
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6 Startvolgorde, klassenvlaggen en groeps-identificatie

6.1  Schema van startvolgorde klassenvlaggen en  
groepsidentificatie voor vloot A:

Startvolgorde Klasse Klassenvlag

1. ORC-1 Cijferwimpel 1

2. ORC-2 Cijferwimpel 2

3. ORC-3 Cijferwimpel 3

4. J-109 Cijferwimpel 4

6.2  Schema van startvolgorde klassenvlaggen voor vloot B: 

Startvolgorde Klasse Klassenvlag

1. J80 Vlag J

2. ORC-Sportbotenklasse Vlag Q

3. ORC-4 Vlag B

4. Kwarttonners *

* “Varen doe je samen” vlag evt. verkrijgbaar op wedstrijdoffice

6.3  Klassen kunnen worden gecombineerd in startgroepen.  
Het startgroepsschema, indien dit anders is dan het schema 
in WB 6 zal worden bekendgemaakt in overeenstemming 
met WB 3.1.

6.4  Het wedstrijdcomité kan de combinatie van klassen per 
startgroep wijzigen na de eerste dag. Wijzigingen zullen 
bekend gemaakt worden in overeenstemming met WB 3.1 
vóór 08.00 uur op de dag waarop ze van kracht worden. 

6.5  Het wedstrijdcomité kan de startvolgorde bij elke wedstrijd 
wijzigen.

7 Wedstrijdgebied en startgebied

7.1  Bijlage A toont de plaats van de wedstrijdgebieden. 

7.2  Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter 
aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de 
startlijn.

8 De banen

8.1  De tekeningen in bijlage B.1 tonen de banen en bij benade-
ring de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin  
merktekens moeten worden voorbij gevaren en de kant 
waaraan elk merkteken moet worden gehouden. 

8.2  De te varen baan wordt aangegeven door het aan boord  
van het startschip tonen van een baannummer. Het baan-
nummer bestaat uit een zwart cijfer op een geel bord voor 
het aantal ronden zoals aangegeven in bijlage B.1.  
Het tonen van dit bord zal geschieden niet later dan het 
waarschuwingssein van de desbetreffende startgroep en tot 
zijn startsein. 

8.3  Niet later dan het waarschuwingssein zal het wedstrijd-
comité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering 
aangegeven door het aan boord van het startschip tonen 
van drie zwarte cijfers op een wit bord. 

8.4  Als vlag ‘T’ wordt getoond bij een merkteken dat gerond 
moet worden, moet dit merkteken worden gerond aan de 
zijde als voorgeschreven in bijlage B gevolgd door: “vaar 
direct naar de finishlijn en finish”. Dit is een aanvulling op 
RvW “Wedstrijdseinen”. 

8.5  Boten, die de baan niet correct varen, kunnen door het 
 wedstrijdcomité zonder verhoor worden uitgesloten (= DSQ). 
Dit wijzigt RvW 63.1. 

9 Merktekens

9.1  Voor zover niet anders vermeld bij de beschrijving van start, 
finish en van banen, zijn alle merktekens opblaasbare 
boeien. De cijfers en letters die op de boeien zichtbaar  
kunnen zijn hebben geen enkele betekenis. 

9.2  Merkteken 1, merkteken 2 en merkteken 3 zijn gele boeien, 
Merkteken 1a is een gele sparboei.

9.3  De start - en finishmerktekens zijn sparboeien met een 
oranje resp. blauwe vlag.

9.4  Het nieuwe merkteken gebruikt in overeenstemming met 
WB 12 (wijziging van de positie van het volgende merkte-
ken) is een oranje of groene boei.

10 reserve
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11 De start 

11.1  De wedstrijden worden gestart volgens RvW 26, met het 
waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.

11.2  De startlijn zal liggen tussen de mast met een oranje vlag 
op het startschip, als merkteken van de startlijn aan stuur-
boord en een boei met een oranje vlag aan bakboord. 

11.3  Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is  
gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de 
startprocedures voor andere wedstrijden [DP]

11.4  Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein 
zal zonder verhoor de score DNS krijgen. 

11.5  Iedere boot moet voor het eerste waarschuwingssein van  
de wedstrijddag aan stuurboordzijde van het startschip  
op praaiafstand passeren om zijn zeilnummer te laten 
registreren.

12 Wijziging van de positie van het volgende merkteken

12.1.  Om de plaats van het volgende merkteken te wijzigen zal 
het wedstrijdcomité een nieuw merkteken leggen en zo 
snel als praktisch mogelijk is het oorspronkelijke merkteken 
verwijderen. Ieder merkteken, dat moet worden gerond  
na het ronden van het nieuwe merkteken kan worden 
herplaatst, teneinde de vorm van de oorspronkelijke baan te 
handhaven. Wanneer bij een volgende wijziging een nieuw 
merkteken wordt vervangen, zal het worden vervangen door 
het oorspronkelijke merkteken. 

13 De finish

13.1  De finishlijn zal liggen tussen een staak met een blauwe 
vlag op het startschip, als merkteken van de finishlijn aan 
stuurboord en een boei met blauwe vlag aan bakboord.

13 De finish

13.1  De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op het start-
schip, als merkteken van de finishlijn aan stuurboord en een 
boei met blauwe vlag aan bakboord.

14 Strafsysteem

14.1  Voor alle klassen is regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-
Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf. 

15 Tijdslimieten

15.1  Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste 
boot van zijn startgroep de baan heeft gevaren en is gefi-
nisht, krijgen de score DNF. Dit wijzigt regel 35 en A4 en A5

15.2  Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten 
te verlengen als bijzondere omstandigheden dat recht-
vaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een 
tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op 
voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

16 Protesten en verzoeken om verhaal

16.1  Protesten en verzoeken om verhaal moeten worden 
 geschreven op protestformulieren die verkrijgbaar zijn in  
het Regatta Office. Protesten en verzoeken om verhaal 
of heropening moeten daar worden ingeleverd binnen de 
protesttijdlimiet. 

16.2  De protesttijdlimiet is 90 minuten na de finish van de 
laatste boot in zijn startgroep in de laatste wedstrijd van de 
dag. Of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen 
wedstrijden meer worden gevaren welke van de twee het 
laatste is. Dezelfde protesttijdlimiet is van toepassing op 
protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité en 
op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en 62.2. 

16.3  Mededelingen over protesten zullen op het mededelingen-
bord bekend worden gemaakt, zo spoedig mogelijk na het 
indienen van het protest, om de deelnemers te informeren 
over plaats en tijd van de behandeling van de protesten 
waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis 
te nemen. 

16.4  Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of 
het protestcomité zullen op het mededelingenbord worden 
bekend gemaakt om deelnemers op de hoogte te brengen op 
grond van RvW 61.1.b. 

16.5  Overtreding van WB 1.2, 1.3, 11.3, 18.1 en 20 zullen geen 
grond voor protest zijn door een boot. Dit wijzigt RvW 
60.1a. Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn 
dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist. 

16.6  In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schrif-
telijke uitspraak schriftelijk bij het Regatta Office worden 
ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak,  
tenzij het protestcomité anders beslist. 

16.7  RvW 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: 
“Op de laatste wedstrijddag van een serie kan een partij 
bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat 
verzoek schriftelijk en met opgave van redenen, ontvangen 
is binnen 30 minuten na het verkrijgen van de uitspraak.” 

Voor ORC Club gemeten boten en eenheidsklassen, 20 en 21 mei 2017, Marina Muiderzand
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17 Scoren

17.1  De finishvolgorde van de boten in de handicapklassen is de 
finishvolgorde op basis van de gecorrigeerde tijd. De gecor-
rigeerde tijd voor ORC Club en de Sportbotenklassen wordt 
berekend in overeenstemming met het Time on Time Triple 
Number systeem, Windward/Leeward.

17.2  De van toepassing zijnde Triple Number handicap zal op het 
startschip worden getoond uiterlijk bij het waarschuwings-
sein door een zwarte letter op een wit bord:  
Letter L: voor windsterkte laag 
Letter M: voor windsterkte midden 
Letter H: voor windsterkte hoog 

  Blijkt de wind tijdens een race toch belangrijk veranderd te 
zijn dan kan het wedstrijdcomité de windrange wijzigen.  
In dat geval zal de nieuwe windrange getoond worden bij  
de finish. 
 
Tegen de beslissing ten aanzien van de windrange door  
het wedstrijdcomité is geen verzoek om verhaal mogelijk. 
Dit wijzigt RvW 62.1(a). 

17.3  Het klassement wordt per klasse opgemaakt,  
niet per startgroep.

17.4  Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid,  
zal de seriescore van een boot het totaal zijn van  
zijn wedstrijdscores.  
 
Wanneer 5, 6 of 7 wedstrijden zijn voltooid, zal de serie-
score van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores 
met aftrek van zijn slechtste score.  
 
Wanneer 8 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de serie-
score van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores 
met aftrek van zijn twee slechtste scores. 

18 Veiligheidsvoorschriften [NP] [DP]

18.1  Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het 
 wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

19 Reserve

20 Uitrusting- en metingcontroles

20.1  Een boot of uitrusting kan te allen tijde worden 
 gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften  
en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door  
een uitrustingscontroleur of een meter worden opgedragen 
om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie 
te gaan.

21 Reserve

22 Officiële boten 

22.1  Officiële boten zijn herkenbaar aan een witte vlag met het 
rode logo van WSV Flevomare. 

23 Reserve

24 Afvalafgifte [DP]

24.1  Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of wedstrijd-
comitéschepen. 

25  Beperkingen op uit het water halen [NP] [ DP]

25.1  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.

26 Duikuitrusting en plastic baden [NP] [ DP]

26.1  Onderwaterademhalingsapparatuur 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.

27. Radiocommunicatie 

27.1  Terwijl hij wedstrijdzeilt mag een boot geen spraak of  
data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet 
beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen. 

27.2  Het wedstrijdcomité van vloot A zal VHF kanaal 88  
uitluisteren. Het wedstrijdcomité van vloot B zal  
VHF kanaal 72 uitluisteren. Ook zullen mededelingen met 
betrekking tot de wedstrijd via deze kanalen worden gedaan. 
Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wed-
strijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen 
is dan ook geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

28 Prijzen 

28.1  Per klasse zijn er weekendprijzen volgens onderstaand 
schema: 

Aantal boten per klasse: 5 6-10 11 en meer

Aantal prijzen: 1 2 3

28.2  Prijsuitreiking zondag om 17.00 uur of zo snel mogelijk na 
de wedstrijden. 

28.3  Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen 
vervallen na twee weken aan de WSV Flevomare. 
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Voor ORC Club gemeten boten en eenheidsklassen, 20 en 21 mei 2017, Marina Muiderzand

29 Afwijzing van aansprakelijkheid 

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

29.2  De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden 
van W.S.V. Flevomare, de leden van het wedstrijdcomité 
en de sponsors van dit evenement accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel 
of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende 
of na de wedstrijden. Zie RvW regel 4, “ Besluit om wedstrijd 
te zeilen”. 

30 Naam beeld en portretrecht

30.1  Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deel nemers 
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 evene-
mentslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op 
de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

Wedstrijdbepalingen Almere Regatta 2017

31 Verzekering

31.1  Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimum bedrag van  
€ 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

32 Organisatie

  De wedstrijdleider is voor vloot A: Mariëlle van der Starre 
en voor vloot B: Sjoerd Ooms. 
De voorzitter van het protestcomité is Jan Verjaal. 
 
Het door het Watersportverbond aangestelde technisch-
comité is: Jacco Hekhuis of Leo van Raam

Tijdens de Almere Regatta 2017 is George Kniest voortvarend & voordelig op:

Zaterdag 20 Mei 09:00 uur - 17:00 uur

Zondag 21 Mei 12:00 uur - 17:00 uur

* Niet alleen voor zeilers natuurlijk! Wij hebben een ruime kleding collectie, schoenen, kadootjes, 

 producten om mee te BBQ-en, boeken, kaarten en nog 120.000 andere artikelen.
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Kopje

Één wereld, twee type mensen. 
De een gaat de uitdaging aan, de ander niet.
Welk type bent u? quantumsails.nl

SLECHTE START.
SHIFT GEMIST.
REGEN OP KOMST.
TEMPERATUUR DAALT.
FANTASTISCHE TIJD.

Rotterdam
e: nederland@quantumsails.com
t: 010- 220 61 44

Almere(Marina Muiderzand)
e: jbouw@quantumsails.com
t: 036 - 536 94 59
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Locatie
De wedstrijden worden gevaren op het IJmeer vanuit de Marina 
Muiderzand.

Organiserende autoriteit
De Almere Regatta wordt georganiseerd door W.S.V. Flevomare.

1 Regels

1.1  De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gede-
finieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020 (RvW).

 
1.2  Deelnemende boten moeten voldoen aan Offshore Special 

Regulations 2017 category 4. 

2 Mededelingen aan de deelnemers

2.1  Mededelingen aan alle deelnemers zullen worden vermeld op 
het officiële mededelingenbord aan de buitenzijde van het 
Regatta Office.

3 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

3.1  Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden 
 vermeld vóór 08.00 uur op de dag dat deze van kracht 
wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van  
de wedstrijden zal worden vermeld vóór 20.00 uur op  
de dag voordat deze van kracht wordt.

3.2  Wijzigingen in het startschema zullen worden gepubliceerd 
op het mededelingenbord uiterlijk op vrijdag 19 mei 2017 
om 22.00 uur, indien deze anders zijn dan vermeld in deze 
wedstrijdbepalingen. 

 
4  Seinen op de wal 

4.1  Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggen-
mast in de nabijheid van het Havenkantoor en de slagboom. 

4.2  Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt  
‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 60 minuten’ in 
Wedstrijdsein OW. 

5  Programma van de wedstrijden 

5.1  Op vrijdagavond 19 mei is er een schippersbriefing  
(SW klasse), zie voor tijd en locatie het mededelingenbord  
bij het wedstrijdoffice. 
 
Voor de X-Yachts Family klasse zal de schippersbriefing 
plaatsvinden op zaterdagochtend 20 mei om 7:45 bij het 
kantoor van X-Yachts. Deze briefing kan worden herhaald  
op zondag 21 mei, zelfde tijd.

5.2  Getracht zal worden iedere dag twee wedstrijden van  
ca. 10 mijl te varen

5.3  De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd 
zal zijn om 10:00 of later. Om boten na een lang uitstel 
opmerkzaam te maken dat de startprocedure spoedig zal 
beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één 
geluidsignaal gedurende tenminste 5 minuten voor het 
waarschuwingssignaal. Luister uit op VHF kanaal 13 voor 
extra informatie.

5.4 Vlootindeling en eerste waarschuwingssein:

 Vloot A: X-Yachts Family Class
 Start Locatie: Nabij Pampus
 Klassevlag: Vlag D
 Eerste waarschuwingssein: 10:00 uur
 Startsein 10:05 uur

 Vloot B: SW klasse
 Start Locatie: Nabij Pampus
 Klassevlag: Vlag R
 Eerste waarschuwingssein: 10:05 uur
 Startsein 10:10 uur

5.5  De tweede start zal zijn na de finish van de eerste wedstrijd, 
rekening houdend met omstandigheden. Om boten opmerk-
zaam te maken dat de startprocedure spoedig zal beginnen, 
zal een oranje vlag worden getoond met één geluidsignaal 
gedurende tenminste 5 minuten voor het waarschuwings-
signaal. Luister uit op VHF kanaal 13 voor extra informatie.

6 Reserve

7 Wedstrijdgebied en startgebied

7.1 Bijlage A toont de plaats van de startgebieden.

7.2  Het startschip is een motorboot, herkenbaar aan de  
Flevomare vlag en ligt aan de rechterzijde van de startlijn.

7.3  Het startschip zal liggen op een afstand van ca. 0,6 mijl van 
Pampus en afhankelijk van de wind ten zuiden, westen of 
noordwesten. 

8 De banen

8.1  De banen zijn vermeld in bijlage B.  
Gebruik een recente kaart 1810.

8.2  De te varen baan wordt via de marifoon bekend gemaakt. 
VHF kanaal 13. Dit wijzigt RvW 27.1. 

8.3  Als vlag S wordt getoond bij een merkteken dat gerond moet 
worden, wordt de baan daar afgekort. Zie RvW regel 32.2a

8.4  Boten, die de baan niet correct varen, kunnen door het 
 wedstrijdcomité zonder verhoor worden uitgesloten (= DSQ). 
Dit wijzigt RvW 63.1. 

Voor langebaanwedstrijden X-Yacht Family Class en SW klasse, 20 en 21 mei 2017, Marina Muiderzand
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9 Merktekens

9.1  Merktekens zijn boeien van de Markermeerbetonning zoals 
te vinden op Hydrografische Kaart 1810.

9.3  Om een idee van de baan te krijgen kunnen tekeningen van 
de banen worden gedownload van de website van de  
Almere Regatta:  
www.almereregatta.nl/race/overzicht-race-documenten 
Deze zijn niet geschikt voor navigatie.

10  De start 

10.1  De wedstrijden worden gestart volgens RvW 26, met het 
waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.

10.2  Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein 
zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 
en A5 

10.3  Wanneer vlag U is getoond als het voorbereidingssein, 
zal geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van 
een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt 
door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, 
gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer 
een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet 
hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de 
wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild of uitgesteld 
of afgebroken wordt voor het startsein. Dit wijzigt RvW 26.

10.4  De startlijn zal liggen tussen de mast met een oranje vlag 
op het startschip, als merkteken van de startlijn aan stuur-
boord en een joon met een oranje vlag aan bakboord. 

10.5  Iedere boot moet voor het eerste waarschuwingssein van  
de wedstrijd aan stuurboordzijde van het startschip op 
praaiafstand passeren om zijn nummer te laten registreren. 

11  Reserve

12  De finish 

12.1  De finishlijn is gelijk aan de startlijn en moet komende vanaf 
de laatste boei worden doorzeild.

13  Strafsysteem 

13.1  Voor alle klassen is regel 44.1 gewijzigd zodat de Twee-
Rondenstraf is vervangen door de Eén-Rondestraf. 

14  Tijdslimieten 

14.1  De finish sluit voor iedere klasse 30 minuten na de finish 
van de eerste boot in die klasse. 

14.3  Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten 
te verlengen als bijzondere omstandigheden dat recht-
vaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een 
tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op 
voor verhaal. 

15  Protesten en verzoeken om verhaal

15.1  Protesten en verzoeken om verhaal moeten worden geschre-
ven op protestformulieren die verkrijgbaar zijn in het Regat-
ta Office. Protesten en verzoeken om verhaal of heropening 
moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijdlimiet. 

15.2  De protesttijdlimiet is 90 minuten na de finish van de 
laatste boot in zijn startgroep. Dezelfde protesttijdlimiet is 
van toepassing op protesten van het wedstrijdcomité en het 
protestcomité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 
61.3 en 62.2. 

15.3  Mededelingen over protesten zullen op het mededelingen-
bord bekend worden gemaakt, zo spoedig mogelijk na het 
indienen van het protest, om de deelnemers te informeren 
over plaats en tijd van de behandeling van de protesten 
waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis 
te nemen. 

15.4  Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of 
het protestcomité zullen op het mededelingenbord worden 
bekend gemaakt om deelnemers op de hoogte te brengen op 
grond van RvW 61.1.b. 

15.5  Overtreding van WB 1.2, 10.2 en 18.1 zullen geen grond 
voor protest zijn door een boot. Dit wijzigt RvW 60.1a. 
Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan 
uitsluiting als het protestcomité dat beslist. 

15.6  In afwijking van RvW 65.2 moet een verzoek om een schrif-
telijke uitspraak schriftelijk bij het Regatta Office worden 
ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak, tenzij 
het protestcomité anders beslist. 

15.7  RvW 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: 
“Op de laatste wedstrijddag van een serie kan een partij 
bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat 
verzoek schriftelijk en met opgave van redenen, ontvangen 
is binnen 30 minuten na het verkrijgen van de uitspraak.” 

16  Reserve
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17  Scoren 

17.1  De berekende tijd en uitslag bij de X-Yachts Family Class zal 
worden berekend met de X-Yachts Rating en bij de SW klasse 
met de SW factor. 

17.2  De eindscore wordt bepaald via het lage punten systeem, er 
is geen aftrek. 

18  Veiligheidsvoorschriften 

18.1  Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wed-
strijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

19  Officiële boten 

19.1  Comitéboten zijn herkenbaar aan een witte vlag met het 
rode logo van WSV Flevomare. 

20  Radiocommunicatie 

20.1  Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke medede-
lingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioap-
paratuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten 
tijdens de wedstrijden verboden. 

20.2  Het wedstrijdcomité zal na de start op VHF kanaal 13 
uitluisteren. Voor mededelingen voor en tijdens de start zie 
5.3, 5,5 en 8.2.  
De mededelingen zijn geen vervanging van de wedstrijd-
seinen en het nalaten van het doen van mededelingen is  
dan ook geen grond voor verhaal. 

21  Prijzen 

21.1  Per klasse zijn er weekendprijzen volgens onderstaand 
schema: 

Aantal boten per klasse: 5 6-10 11 en meer

Aantal prijzen: 1 2 3

21.2  Prijsuitreiking op zondag zo snel mogelijk na de wedstrijden, 
maar niet voor 16:00 uur.

21.3  Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen 
vervallen na twee weken aan de WSV Flevomare. 

22  Afwijzing van aansprakelijkheid 

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

22.2  De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden 
van W.S.V. Flevomare, de leden van het wedstrijdcomité 
en de sponsors van dit evenement accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel 
of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende 
of na de wedstrijden. Zie RvW regel 4, “Besluit om wedstrijd 
te zeilen”. 

23  Verzekering

  Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimum bedrag van  
€ 2.000.000 per gebeurtenis.

Voor langebaanwedstrijden X-Yacht Family Class en SW klasse, 20 en 21 mei 2017, Marina Muiderzand
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Bijlage B Langebaan

Baan 1, Noord, 10,7 mijl:
Boeien: Start J IJM20(BB) J P12(BB) J M2(BB) J IJM20(BB) J M2(BB) J Finish

Baan 2, Noord-Oost, 9,4 mijl:
Boeien: Start J IJM18(BB) J MZ21(SB) J MZ15(BB) J MZ21(SB) J M2(BB) J Finish

Baan 3, Oost, 9,9 mijl:
Boeien: Start J IJM20(BB) J P14(BB) J M2(BB) J JM20(BB) J P14(BB) J Finish

Baan 4, Zuid-Oost, 10,3 mijl:
Boeien: Start J M2(BB) J MZ21(BB) J M2(BB) J IJM16 (BB) J M2(SB) J Finish

Baan 5, Zuid, 10,7 mijl:
Boeien: Start J M2(BB) J IJM20(BB) J P12(BB) J M2(BB) J IJM20(BB) J Finish

Baan 6, Zuid-West, 10,0 mijl:
Boeien: Start J M2(SB) J MZ21(SB) J MZ15(BB) J MZ21(BB) J M2(BB) J Finish

Baan 7 West, 9,9 mijl:
Boeien: Start J P14 (BB) J M2(BB) J IJM20(BB) J P14(BB) J IJM20(BB) J Finish

Baan 8, Noord-West, 10,5 mijl:
Boeien: Start J MZ21(BB) J M2(BB) J IJM16(BB) J M2(SB) J MZ21(SB) J Finish

BELGIË

NORTH SAILS STABROEK
info@be.northsails.com
+32 (0)3-3256720

NEDERLAND

NORTH SAILS  ALMERE
info@nl.northsails.com
+31 (0)36 5460 190

northsails.com

Banenkaart langebaan Almere Regatta 2017
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Bijlage A Wedstrijdgebieden Almere Regatta 2017

LET OP: deze kaart is niet bedoelt om mee te navigeren. Water naast de vaargeul is zeer ondiep!

 
 

Pampushaven
Baan (vloot A)

Muiderhoek
Baan (vloot B)Start en finishgebied

langebaanwedstrijden

Marina
Muiderzand
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Bijlage B Almere Regatta 2017

B.1 - VLOOT A EN B

Loefwaarts en aan bakboord van merkteken 1 zal een 
spreaderboei worden gelegd (1a) op een afstand van 
ongeveer 100m. 

Merktekens moeten aan bakboord worden gehouden, 
behalve bij merkteken 3 als een gate wordt gebruikt in 
plaats van merkteken 3. 

Bij het laatste rak richting de finish hoeft geen rekening 
gehouden  
te worden met merkteken 3 (boeien van de gate). 

 

RONDE 1 RONDE 2

1
1a

Vloot A + B

AANTAL RONDEN

1. Start J 1 J 1a J Finish
2. Start J 1 J 1a J 3 J 1 J 1a J Finish
3. Start J 1 J 1a J 3 J 1 J 1a J 3 J 1 J 1a J Finish  
 

Als de positie van merkteken 1

is gewijzigd, is merkteken 1a

niet langer een merkteken van

de baan gedurende die race

Finish

RONDE 3

1

3

1a
1

3

1a

Start



De Almere Regatta wordt georganiseerd door WSV Flevomare. Maar daarnaast 

doet de vereniging uiteraard nog veel meer. Denk daarbij aan De Woensdag-

avond Regatta, de grootste avondclubwedstrijd van Nederland. In vijf verschil-

lende klassen wordt er op verschillende niveaus om de eer gestreden door zowel 

sportieve toerzeilers als door doorgewinterde wedstrijdzeilers. Of aan De Vier 

Uren van Flevomare, een gezellige familiewedstrijd, gebaseerd op het principe 

van de bekende 24 uurs tocht/wedstrijd. Meer weten of lid worden? Kijk voor 

meer informatie op de website www.flevomare.nl 

De grootste avondclubwedstrijd
van Nederland
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Winnaars

ORC 1 
2011 Who’s Next
2012 Who’s Next
2013 Soulmate 
2014 Soulmate 
2015 Visione 3.1
2016 Grand Slam

ORC 2 
2011 Lenco
2012 The fox
2013 Team Redan
2014 Squiffy
2015 Xposure
2016 Bach Yachting Racing Team

ORC 3 
2011 White Hawk 
2016 White Hawk

ORC 3/4
2012 White Hawk
2013 White Hawk
2014 Schaap Shipcare
2015 White Hawk

ORC 4 
2011 Will-Power 
2014 One

J22 
2012 Bianchi 
2013 JemigdePemig 
2014 Frans 

J80 
2012 Jalapeno
2013 Joie de Vivre
2014 Joie de Vivre
2015 Joyride
2016 JSB

J109 
2016 Firestorm

Sportboten 
2015 PhoeniX 

Kwartonners
2016 Larisa

Melges 24
2014 Mr. Henri

FF65 
2011 Fianchetto 
2012 FF-Anders 
2013 FF-Anders

SW-klasse 
2015 Rode Draad
2016 Brise de Mer

X-79
2014 Blue Box

X-Yachts Family Class
2015 X-Zone 
2016 The Fox

X-Yachts Cup Holland 
2016 XoGood

Grote cats 
2012 Skotnicki 

Kleine cats 
2012 Ganseman 

Skiff 
2012 Dijkstra 

Moths 
2012 Galeotti

Hall of Fame 



X-Yachts Holland Cup 2017

Met dank aan onze partners:


