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Notice of Race 
(aankondiging) 

KLASSENEVENEMENT MUIDERZAND 
15/16 OKTOBER 2016 

 

 

Zeilvereniging de Roerkoning en Marina Muiderzand nodigen u van harte uit voor de Najaarsbokaal in april 2016. Het 
evenement wordt georganiseerd door Zeilvereniging de Roerkoning vanaf het catamaranstrand van Marina Muiderzand. 
 

1. REGELS 
De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de bepalingen 
van het KNWV, en de klassen voorschriften, tenzij een van deze door de wedstrijdbepalingen (WB) worden gewijzigd.  

 
2. INSCHRIJVING 

2.1. Inschrijving voor deelnemers met vaste ligplaats:  
Deelnemers met een vaste ligplaats op Marina Muiderzand kunnen zich inschrijven voor Klassenevenement door het 
invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verkrijgbaar bij de wedstrijdorganisatie. 
 

2.2. Inschrijving voor deelnemers zonder vaste ligplaats:  
Deelnemers zonder vaste ligplaats op Marina Muiderzand moeten zich vooraf via het havenkantoor inschrijven voor 
het Klassenevenement ivm het reserveren van een ligplaats voor dat weekend of eventueel voor de hele maand.  
 
Deelnemers krijgen een toegangspas voor het parkeer terrein op de dijk (35 euro borg). Toegang tot het strand via 
het schuifhek voor het halen/brengen van de catamarans is uitsluitend mogelijk tussen 9:00 en 17:00 (op vertoon van 
id bij het havenkantoor). De deelnemers moeten daarnaast ook het inschrijfformulier bij de wedstrijdorganisatie 
invullen en ondertekenen. 
 
Deelnemers zonder vaste ligplaats kunnen contact opnemen met het Havenkantoor van Marina Muiderzand: 

Havenkantoor Marina Muiderzand 
IJmeerdijk 4 
1361 AA ALMERE 
tel:  +31  365  369  151 
info@marinamuiderzand.nl 
www.marinamuiderzand.nl 
IBAN NL72DEUT0512661650 
Openingstijden havenkantoor 9:00 – 17:00 zaterdag/zondag. 

 
3. KLASSEN 

Er is 1 deelnemende klasse:  

 Dart18  (zowel twee-mans en one-up met Texel Rating 121) 
 
4. INSCHRIJFGELD EN LIGGELD 

4.1. Inschrijfgeld voor deelnemers met een vaste ligplaats:  
Het inschrijfgeld voor Klassenevenement is € 40 voor een twee-mansboot of € 30 voor een een-mansboot, te betalen 
op zaterdag ter plekke, of vooraf giraal op rekening NL13INGB0004945525 tnv De Roerkoning.  
 

Inschrijfgeld Klassenevenement (15/16 oktober 2016) € 40    (of € 30 eenmans)  

 

Of eventueel gecombineerd met Najaarsbokaal: 
Inschrijfgeld Najaarsbokaal + Klassenevenement (5 zondagen + 1 zaterdag) 

 
€ 80    (of € 60 eenmans)  

 
4.2. Inschrijfgeld en liggeld voor deelnemers zonder een vaste ligplaats:  

Deelnemers zonder vaste ligplaats betalen via het Havenkantoor het inschrijfgeld van € 40 voor een twee-mansboot 
(of € 30 voor een een-mansboot) plus het liggeld van € 10 voor het betreffende weekend. Betaling kan in het 
havenkantoor ter plekke, of vooraf giraal op rekening IBAN NL72DEUT0512661650 tnv Marina Muiderzand.  

 

Inschrijfgeld Klassenevenement (15/16 oktober 2016) € 40    (of € 30 eenmans)  

Liggeld voor 15/16 oktober 2016 voor passanten van Marina Muiderzand € 10 
 

Of eventueel gecombineerd met Najaarsbokaal: 
Inschrijfgeld Najaarsbokaal + Klassenevenement (5 zondagen + 1 zaterdag) 

 
€ 80    (of € 60 eenmans)  

Liggeld voor hele maand april voor passanten van Marina Muiderzand € 60 

Borg voor sleutel/toegangspas  € 35 
 
 

mailto:info@marinamuiderzand.nl
http://www.marinamuiderzand.nl/


 
5. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
 

Datum: Inschrijving: Briefing: Waarschuwingssein: Aantal wedstrijden: 

Zaterdag 16 april 2016 09:00 - 10:30 11:00 12:00 4 (zonder pauze) 

Zondag 17 april 2016 09:00 - 10:30  11:00 3 (zonder pauze) 

 
6. LOCATIE EN BAAN 

De wedstrijden worden gezeild ten noorden van Marina Muiderzand tussen de dijk en de vaargeul, op een in-de-
wind/voor-de-wind baan waarvan een tekening is opgenomen in de Wedstrijdbepalingen. 

  
7. PROTESTEN  

Protesten zullen worden behandeld door een protestcomité volgens RvW 91 (a). Protestformulieren zijn beschikbaar bij de 
wedstrijdsecretariaat. Protesten worden vermeld op het mededelingenbord in clubhuis. 
 

8. SCORING 
Er zijn 7 wedstrijden geprogrammeerd voor het eindklassement. Er moeten 3 races worden voltooid om de serie geldig te 
maken voor het evenement. Indien er 4 races of meer zijn gezeild wordt het resultaat van 1 slechtste race afgetrokken. De 
drie wedstrijden gezeild op zondag tellen mee in de uitslag van de Najaarsbokaal (mits de klassen van het KE in dezelfde 
startgroep zitten en dezelfde baan varen als de klassen “grote cats” resp. “kleine cats” van de NJB). 
 

9. PRIJZEN 
Prijzen per klasse zullen worden toegekend aan ieder lid van de bemanning, dat de eerste, tweede of derde plaats behaalt. 
Indien er minder dan 10 deelnemers zijn per klasse dan wordt alleen een eerste en een tweede prijs uitgereikt. 
 

10. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4, besluit om wedstrijd te zeilen. De 
organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijk letsel of dood 
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 
 

11. VERZEKERING 
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 
1.500.000 of een equivalent daarvan. 
 

12. ACCOMMODATIE OP MARINA MUIDERZAND 
Het is niet toegestaan te kamperen op het catamaranstrand en niet op de dijk bij het catamaranstrand. U bent wel van 
harte welkom te overnachten op het jachthaventerrein van Marina Muiderzand. Kamperen met caravans of vouwwagens 
is helaas niet mogelijk, maar wel met een tent of een camper. 
Een kampeerplek kunt u bespreken bij de receptie op het havenkantoor. De mogelijkheden en kosten zijn: 

 Kamperen met de tent bij het jollenstrandje achter in de jachthaven. Kosten zijn 10,50 euro per kleine tent per nacht 
incl. water & sanitair. Geen elektra aanwezig. 

 Kamperen met de camper achter de slagboom op de jachthaven. Kosten zijn 14,50 per camper per nacht incl. water, 
sanitair, elektra. 

 Of informeer naar de beschikbaarheid en kosten van een Beachlodge (6 personen), Duinhuis (4 tot 6 personen) of 
een trekkershut (5 personen). 

Zie ook http://www.marinamuiderzand.nl/bijzonder-overnachten/camper--tent. 
 
13. CONTACT GEGEVENS 
 

Wedstrijdorganisatie Klassenorganisatie 

ZV de Roerkoning 
Victor van Schaardenburgh 
+31 655442065 
V.vanSchaardenburgh@gmail.com 
www.roerkoning.nl 

 

Dart18: Niels Boon (06 50222016) 
F18: Ad Noordzij (06 51474079) 
A cat: Jan Groot (15449995) 

 
 

Havenkantoor Clubhuis 

Marina Muiderzand 
IJmeerdijk 4 
1361 AA ALMERE 
tel:  +31 36-5369151 
info@marinamuiderzand.nl 
www.marinamuiderzand.nl 

 

Sailtoday 
Roeland Touwen 
+31 628242254 
info@sail-today.nl 
www.sail-today.nl 
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