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Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 

 

Aankondiging FLEVO RACE 2016 
 

(sedert 1939) 
 
 
 

De Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging nodigt eigenaren van 
schepen uit de hieronder staande klassen uit voor deelname aan de 2016-editie 

van de Flevorace op: 
 

19, 20 en 21 augustus 2016, te Muiden 
 

ORC Club 1-4 
Two-Handed Klasse 

 Rond- en Platbodem Jachten 
Klassieke Scherpe Jachten 

Klassieke Polyester Jachten 
 
 
De Flevorace telt mee voor de Verbondsbezem Competitie 2016 van het 
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond/ Noordzeeclub, alsmede voor de 
Westdeutsche ORC Club Cup. 
 
De wedstrijden worden gezeild vanuit Muiden op het zuidelijk Markermeer. 
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1. REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 
1.2 De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing. 
1.3 Wijzigingen in de RvW staan vermeld in deze aankondiging (artikel: 1.4, 11.1, 12.2 en 12.3) 

 In de wedstrijdbepalingen kunnen verdere wijzigingen worden opgenomen. 
Alle wijzigingen in de RvW zullen in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 

1.4 Voor de Two-Handed klasse geldt dat het gebruik van een stuurautomaat of windvaanstuurinrichting 
is toegestaan. Dit wijzigt RvW 52. 

1.5 De “ World Sailing Offshore Special Regulations 2016-2017”, Categorie 4, zijn van toepassing. 
Het trysail en de stormfok zijn niet verplicht aan boord. Dit wijzigt OSR categorie 4. 
Voor de Rond- en Platbodem Jachten geldt de OSR niet, maar zij moeten minimaal voldoen aan de in 
de klassenvoorschriften omschreven veiligheidseisen. 

1.6 Iedere persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.  
 

2 RECLAME 
 Boten zijn verplicht de reclame te voeren die namens de KNZ&RV verstrekt kan worden. 
 

3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen:  

ORC Club 1 t/m 4, Two-Handed klasse, Rond- en Platbodem Jachten, Klassieke Scherpe Jachten en 
Klassieke Polyester Jachten. Voor de geldende klassegrenzen 2016 in de ORC Club zie website 
Noordzeeclub. 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door het inschrijfformulier op www.flevorace.nl in te 
vullen en het inschrijfgeld gelijktijdig online te voldoen. Pas na het voldoen van het inschrijfgeld is de 
inschrijving compleet.  

3.3 Inschrijvingen die niet op 15 augustus 2016, 24.00 uur, zijn ontvangen en betaald, of waarvan op die 
datum de gegevens van de handicap niet bekend zijn, kunnen worden geweigerd. 

3.4 Bij annulering van de inschrijving ná 31 juli 2016 en voor 8 augustus 2016 wordt 50% van het 
inschrijfgeld geretourneerd. Bij annulering van de inschrijving na 8 augustus 2016 wordt geen 
inschrijfgeld geretourneerd. 

3.5 De bij het Watersportverbond op 15 augustus 2016 geldende meetbrieven zijn bepalend voor de te 
hanteren handicap. 

3.6 Bij minder dan 7 inschrijvingen in een klasse kan deze worden samengevoegd met een andere klasse. 
Bij minder dan 5 inschrijvingen in een klasse kan deze worden geannuleerd. 

3.7 Bij registratie dient een volledig ingevulde bemanningslijst te worden overhandigd, inclusief naam van  
de boot, zeilnummer en alle bemanningsleden, voorzien van hun licentienummer, zie bijgevoegd 
formulier. 
Dit ingevulde formulier kan ook vooraf via de website “www.flevorace.nl” worden ingeleverd. 
Voor een verandering van bemanning tijdens de wedstrijdserie is de toestemming van het 
wedstrijdcomite vereist.  

3.8 Deelname van schepen kan worden geweigerd indien de vereiste licenties niet getoond kunnen 
worden. 
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4. INSCHRIJFGELD 
 De vereiste inschrijfgelden, incl. havengeld en een vrije ligplaats gedurende één dag vóór en één dag 

na de wedstrijd in de Muidenhaven van de KNZ&RV te Muiden, zijn als volgt: 
 Schepen met een lengte over alles van: t/m 31 juli na 31 juli na 8 augustus (*) 
 Maximaal 10 meter € 125 € 135 € 150 
 Van 10 tot en met 12 meter € 135 € 145 € 160 
 Van 12 tot en met 14 meter € 150 € 160 € 175 
 Langer dan 14 meter € 165 € 175 € 190 
 
 

(*) zie artikel 3.3 

5. RESERVE 
 

6. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
6.1 Registratie op het wedstrijdsecretariaat: donderdag 18 augustus van 18:00 uur tot 21:00 uur en vrijdag 

19 augustus van 8:00 uur tot 10:00 uur. 
6.2 Vrijdag 19 augustus Langebaanwedstrijd voor alle klassen 
 Zaterdag 20 augustus Drie kortebaanwedstrijden voor ORC Club, Rond- & Platbodem Jachten, 

Klassieke Scherpe Jachten en Klassieke Polyester Jachten. 
Langere up- en downwind wedstrijd voor Two-Handed-klasse. 

 Zondag 21 augustus Twee kortebaanwedstrijden voor ORC Club, Rond- & Platbodem 
Jachten, Klassieke Scherpe Jachten en Klassieke Polyester Jachten. 
Langebaanwedstrijd voor Two-Handed-klasse. 

6.3 Op alle drie de wedstrijddagen zal om 8.15 uur een palaver voor de deelnemers worden gehouden in 
het clubgebouw van de KNZ&RV. 

6.4 Het waarschuwingssein voor de eerste start op alle drie de wedstrijddagen zal niet vóór 9:45 uur 
worden gegeven. 

 

7. METING 
7.1 Voor iedere boot moet bij registratie een geldige meetbrief resp. handicapcertificaat getoond worden. 
7.2 Voor en na de wedstrijden, te beginnen op donderdag, kunnen controles worden uitgevoerd op de 

vereiste veiligheidsuitrusting en klassenvoorschriften.  
 

8. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 De wedstrijdbepalingen zijn vanaf uiterlijk 15 augustus 2016 beschikbaar via www.flevorace.nl. 

Deelnemers kunnen deze vanaf donderdag 18 augustus 18.00 uur op het wedstrijdsecretariaat afhalen.  
 

9. LOCATIE 
9.1 De wedstrijden worden verzeild op het zuidelijk Markermeer ten noorden van Muiden. 

Het startgebied kan tot op een afstand van ca 4 mijl van de haven van Muiden liggen. 
9.2. Het wedstrijdwater zal een minimale diepgang van 2,60 meter hebben. 
9.3 De deelnemende schepen zijn van woensdag 17 augustus tot en met maandag 22 augustus welkom in 

de Muidenhaven te Muiden. Er is dan geen liggeld verschuldigd. De toewijzing van de ligplaatsen 
wordt door de havenmeesters bepaald. 

9.4 De walactiviteiten vinden plaats op het terrein van de Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roei 
Vereeniging.  Hier is ook het wedstrijdsecretariaat gehuisvest. 
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10. BANEN 
10.1 Voor de langebaanwedstrijden wordt gebruik gemaakt van bestaande betonning en van speciaal 

gelegde merktekens. Een aktuele kaart van het IJsselmeergebied wordt sterk aangeraden. 
10.2 De te zeilen banen voor de kortebaanwedstrijden zijn op-en-neer banen. 
 

11. STRAF SYSTEEM 
11.1 RvW regel 44 is gewijzigd zodanig dat de twee-rondenstraf is vervangen door een één-rondestraf 
 

12. SCOREN 
12.1 De finish volgorde van boten uit de deelnemende klassen met handicap zal worden berekend naar 

gecorrigeerde tijd. 
12.2 De gecorrigeerde tijd voor de ORC Club gemeten jachten zal worden berekend volgens het Time to 

Time Triple Number systeem. Tegen beslissingen door het wedstrijdcommitee m.b.t. het gebruik van 
dit Triple Number systeem kan geen verzoek om verhaal worden ingediend. Dit wijzigt RvW 62.1a. 
Bij de op-en-neer banen zal gebruik worden gemaakt van de inshore handicap. 

12.3 De gecorrigeerde tijd bij de V/VA Klasse zal bij de kortebaan wedstrijden worden berekend volgens 
de Triple TVF. Voor de langebaan wedstrijd geldt bij de V/VA-Klasse de TVF algemeen. 
Voor de overige Rond-en Platbodemklassen wordt de gecorrigeerde tijd berekend volgens de TVF. 
Tegen beslissingen door het wedstrijdcommitee m.b.t. het gebruik van de Triple TVF bij de V/VA-
klasse kan geen verzoek om verhaal worden ingediend. Dit wijzigt RvW 62.1a. 

12.4 De gecorrigeerde tijd bij de Scherpe Klassieke Jachten en de Klassieke Polyester Jachten zal worden 
berekend volgens de Tijds Correctie Factor (TCF). 

12.5 De gecorrigeerde tijd bij de Two-Handed klasse zal worden berekend volgens de TOT Double 
Handed. 

12.6 Voor het overall resultaat van de Flevorace tellen alle gezeilde wedstrijden mee. 
Het Lage Punt Systeem conform RvW Appendix A4 is van toepassing. 
Indien er 4 of meer wedstrijden zijn voltooid wordt het slechtste resultaat afgetrokken, behalve zoals 
vermeld in artikel 12.7. 

12.7 Het resultaat van de langebaanwedstrijd (met uitzondering van de Two-Handed klasse) telt voor 125% 
in de totaaluitslag mee en kan niet worden afgetrokken. 

 

13. RESERVE 
 

14. LIGPLAATSEN 
Deelnemende boten moeten de door de havenmeester toegewezen ligplaats in de haven innemen. 
 

15. BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
Boten 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 wedstrijd 
comité. 
 

16. DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN  
 Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden 

gebruikt nabij de schepen tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de 
wedstrijdserie 
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17. RADIOCOMMUNICATIE 
Terwijl zij wedstrijdzeilt mag een deelnemende boot noch radiosignalen uitzenden noch 
radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, tenzij in een noodgeval. 
Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 
De marifooncommunicatie zal worden beperkt tot datgene wat voor de wedstrijd of voor de veiligheid 
noodzakelijk is. De van toepassing zijnde marifoonkanalen zullen in de wedstrijdbepalingen worden 
vermeld. 

 

18. PRIJZEN 
18.1 Voor de klassen of groepen van klassen zijn wisselprijzen, totaalprijzen en dagprijzen beschikbaar. 
18.2 De resultaten in de ORC Club-klassen tellen mee voor de ORC Club Competitie en voor de 

Westdeutsche ORC Club CUP. 
18.3 De resultaten in de Two-Handed klasse tellen mee voor de Shorthanded Competitie. 
 

19. 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. 

 

20. VERZEKERING 
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum 

bedrag van € 2.000.000,= per evenement of het equivalent daarvan. 
 

21. GEBRUIK VAN NAAMRECHTEN EN AANVERWAND 
 Door deelname aan de Flevorace 2016 verlenen deelnemers het organiserend comité en de sponsors 

het recht om naar eigen inschatting foto’s en filmopnames van deelnemende boten te gebruiken voor 
publicitaire doeleinden, tijdens en na de Flevorace, zonder toestemming of compensatie. 
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 LOKALE INFORMATIE: 

 
 Donderdag 

18 augustus 
Secretariaat open van 18.00 uur tot 21.00 uur.  
Bestellen van ontbijt en lunchpakketten. 
Bar open van 17.00 tot 23.00 uur. 
 

 Vrijdag 
19 augustus 

Ontbijt en koffie van 7.30 tot 9.00 uur. 
Secretariaat open van 8.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. 
Bestellen van ontbijt en lunchpakketten. 
Palaver deelnemers om 8.15 uur. 
Steigerbier vanaf 17.00 (of eerder als wedstrijden eerder afgelopen zijn). 
Aansluitend bar open. 
Prijsuitreiking om 18.00. 
 

 Zaterdag 
20 augustus 

Ontbijt en koffie van 7.30 tot 9.00 uur. 
Secretariaat open van 8.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. 
Bestellen van ontbijt en lunchpakketten. 
Palaver deelnemers om 8.15 uur. 
Steigerbier vanaf 17.00 (of eerder als wedstrijden eerder afgelopen zijn). 
Aansluitend bar open. 
Prijsuitreiking om 18.00. 
Flevo zeilersmaaltijd op de KNZ&RV sociëteit (tevoren aanmelden en betalen). 
Spiering festival te Muiden (www.spieringfestival.nl diverse bands op straat, 
podia, met o.a. Wolter Kroes) 
 

 Zondag 
21 augustus 

Ontbijt en koffie van 7.30 tot 9.00 uur. 
Palaver deelnemers 8.15 uur. 
Secretariaat open van 8.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. 
Bar open van 15.00 tot 17.00 uur.  
Prijsuitreiking tussen 16.00 en 17.00 uur.  

 

 
 
 

PARKEREN EN OPSLAG INVENTARIS 
De Muidenhaven bevindt zich in de binnenstad van Muiden. Er geldt in de binnenstad van Muiden een 
parkeervergunningplicht. Hierop wordt door de plaatselijke instanties scherp gecontroleerd.  
Op het terrein van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging zijn beperkt 
parkeerplaatsen aanwezig, elk schip krijgt op dit terrein maximaal 1 parkeerplaats, verdere 
parkeerplaatsen worden op loopafstand voor een beperkt tarief gecreëerd. 
 

 OVERIGE INFORMATIE  
KNZ&RV te Muiden, tel: 0294-261540, e-mail: secretariaat@knzrv.nl, www.flevorace.nl. 
Havenmeester, tel: 0294-261450 
Verdere informatie m.b.t. het sociale programma zal op de website “www.flevorace.nl” worden 
vermeld. 
 

 

                


