
Wedstrijdbepalingen Numansdorp 
 
Hier wordt gelijktijdig of in diverse klassen gestart, de startprocedure is 
als volgt: 
 

 
 
Seinen worden gegeven vanaf een startschip waarbij zichtseinen voor geluidsseinen gaan. 
Aan het uitblijven van het geluidssein mag geen betekenis worden toegekend. 
 
Baanafkorting zal bekend worden gemaakt via VHF kanaal 10 (om vervolgens over te gaan 
op VHF kanaal 77). 
 
Bij een individuele te vroege start zal vlag X getoond worden, de desbetreffende zal dan 
opnieuw naar de startzijde van de startlijn moeten gaan (zonder iemand te hinderen!) om 
opnieuw te mogen starten. 
Bij een algemene te vroege start zal de eerste vervangwimpel getoond worden, een ieder zal 
dan opnieuw naar de startzijde van de startlijn moeten gaan, er volgt dan een nieuwe 
startprocedure. 
 
Het waarschuwingssein voor iedere volgende groep is het startsein van de voorgaande 
groep.  
 
Algemene bepalingen 
Opgeven van de wedstrijd moet kenbaar gemaakt worden door de nationale vlag te zetten 
en de wedstrijdleiding hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
 
De motor mag 5 min. voor de start niet meer worden gebruikt. 
 
De wedstrijdleiding kan het dragen van zwemvesten verplichten, dit wordt gedaan met  
vlag Y. 
 
Bij een protest moet het protestformulier binnen 1 uur na de wedstrijd volledig ingevuld en 
ondertekend ingeleverd worden bij de organisatie. Als men verhinderd is om bij een 
ingeschreven wedstrijd aan de startlijn te verschijnen verzoekt de wedstrijdleiding dringend 
dit kenbaar te maken bij een van de volgende personen Wim Nobel (06-50440199) of 
een ander commissie lid. 
 
Zeilvoering 
• Als voorzeilen zijn toegestaan, fokken, genua’s, spinnakers, genakers en halfwinders die 
binnen de grootst gemeten maten van het betreffende jacht vallen. 
• Het is toegestaan om meer dan 1 fok of 1 fok en een spinnaker tegelijk te voeren. 
• Het aan de voorstag gehesen voorzeil mag op een spinnakerboom/uithouder worden 
gevoerd, die wordt bevestigd aan de voorste mast. Bij genoemde zeilvoering mag tevens 
een tweede voorzeil vliegend worden gevaren. Ook dit zeil mag op een spinnakerboom  
/ uithouder worden gevoerd met dien verstande dat er slechts 1 spinnakerboom / uithouder 
tegelijk mag worden gebruikt, conform de wedstrijdreglementen van het KNWV. 
 
 



Deelnemers aan de Nederlek Regatta wedstrijden varen geheel voor eigen rekening, 
verantwoording en risico. Het comité Nederlek Regatta wedstrijden en de organiserende 
verenigingen en hun wedstrijdcommissies zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke 
dan ook aan schip, of aan opvarende, of aan boord aanwezige goederen, of aan derden, 
welke direct of indirect in verband met deelname aan de Nederlek Regatta wedstrijden 
ontstaan. 
 
Er moet een dekkende verzekering zijn voor clubwedstrijden, bij twijfel mag er niet gestart 
worden om grote problemen te voorkomen. 
 
De wedstrijdleiding verwacht van een ieder dat er op een sportieve en eerlijke 
manier gevaren wordt. 
 
 
 

 
 
Marifoon Procedure Numansdorp  
 
Deelnemers, startschip en volgschepen luisteren uit op kan. 10. 
Oproepen geschiedt op kan. 10 waarna de (korte en zakelijke) 
boodschap op kan. 77 wordt doorgegeven. Daarna terug naar kan. 10. 
 


