
 AANKONDIGING  BOERENKOOLCUP 
Van zaterdag 11 en zondag 12 OKTOBER 2014 

Wsv “Het Witte Huis” 
Nieuw loosdrechtsedijk 242 a 

1231 LG Nieuw Loosdrecht 
 

1. Regels. 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgesteld in de regels voor wedstrijdzeilen en de lokale wedstrijdbepalingen. 
1.2 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond en 

voorzien zijn van de vereiste licentie. 
 

2. Reserve 
 

3. Deelnamerecht en inschrijving. 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse(n): 

 

FINN  :   45,00 EURO INCL 1 MAALTIJD 
 
STAR :   50,00 EURO 
 

3.2 Deelname gerechtigde boten kunnen inschrijven via de klasse organisatie. En voor de STAR klasse via  www.wsv-hetwittehuis.nl  
3.3 Op de eerste wedstrijddag zaterdag 11 oktober 2014 vanaf 8.30 uur zijn de wedstrijdbepalingen beschikbaar. 
 
4. Reserve. 
5. Betaling contant bij afhalen programma’s. 

 
6. Reserve. 
7. Programma van de wedstrijden. 
7.1 Er wordt gestart vanaf een startschip en de op en neerbaan of Olympischebaan wordt op het startschip bekend gemaakt. 
7.2 Er worden maximaal 5 wedstrijden gevaren; op zaterdag 3 wedstrijden, en op zondag 2 wedstrijden. 
7.3 Starttijd zaterdag 10.30 uur  

De start voor de 2e wedstrijd wordt gelijk na de finish van de 1e wedstrijd gehouden. De 3e wedstrijd word na de pauze op de wal bekend gemaakt. 
 Starttijd Zondag 10.30 uur. 

De start voor de 5e wedstrijd wordt gelijk na de finish van de 4e wedstrijd  gestart. 
 
8. Iedere boot moet een geldige meetbrief hebben. 

http://www.wsv-hetwittehuis.nl/


9. t/m 12. Reserve. 
 

13. Score. 
13.1  Het lage punten score systeem is van toepassing 
13.2  1 wedstrijd moet worden voltooid om de serie geldig te maken. 
13.3   Indien er 5 wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken. 
14.  Prijzen 

Deze worden verzorgd door de klasse organisatie 
 
15. t/m 19. Reserve. 
 
20. Risico. 
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie Regel 4 RvW, besluit om de wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit aanvaard 
geen enkel aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijke letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor,  gedurende of na de wedstrijdserie. 
 
21. Verzekering. 
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,00 per evenement of het equivalent 
daarvan. 
 
22. Overige informatie. 
 Een beperkt aantal ligplaatsen voor moederschepen zijn bij de vereniging beschikbaar. In overleg met de Havenmeester. 035 - 5821398 
 


