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1. REGELS
1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in De Regels voor Wedstrijdzeilen 

2017-2020 (RvW); 
1.2. Deze wedstrijdbepalingen en het Jeugdreglement; 
1.3. Bepalingen van het Watersportverbond; 
1.4. Het Combi reglement; 
1.5. De klassenvoorschriften van de desbetreffende klasse(n); 
1.6. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige startlicentie van het Watersportverbond 

uitgezonderd Optimist C. 

2. ADVERTEREN
Het is boten niet toegestaan uitingen van sponsoring dan wel reclame te voeren.

3. INSCHRIJVINGEN
3.1. De wedstrijden staan open voor inschrijving voor volgende klassen: 

• Optimist A, B en C.
• Laser 4.7 
• RS Feva
• Splash A en B

3.2. Inschrijven is alleen mogelijk via Sportinschrijvingen: www.sportinschrijvingen.nl 
3.3. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf maandag 27 augustus 2018 en sluit indien het maximum aantal boten 

per klasse is bereikt (zie NOR 3.6). 
3.4. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van informatie. Veranderingen in 

naam, zeilnummer, etc. dienen schriftelijk te worden doorgegeven op email: 
jeugdzeilen.secretaris@knzrv.nl uiterlijk vrijdag 21 september 18:00 uur. 

3.5. Indien er minder dan 7 boten ingeschreven zijn voor een klasse op woensdag 19 september 24:00 uur, 
dan kan de wedstrijd voor betreffende klasse worden geannuleerd. Dit wordt op de website van 
KNZ&RV gecommuniceerd www.knzrv.nl  

3.6. Per klasse zijn de volgende maxima qua inschrijvingsaantallen van kracht: 

Klasse Maximum aantal inschrijvingen 
Optimist (per groep A, B of C)  70 
Laser 4.7 30 
RS Feva 30 
Splash A en B 30 

4. INSCHRIJFKOSTEN
De inschrijfkosten per klasse: 

Klasse  Inschrijfgeld* 
Optimist  € 22,50 
Laser 4.7 € 22,50 
RS FEVA € 27,50 
Splash € 22,50 

* Na zondag 16 september wordt het inschrijfgeld (conform regels Combi Amsterdam) verhoogd met €
15 euro administratiekosten. 

5. PROGRAMMA 
Data en aantal geplande wedstrijden. Let op, dit is een richtlijn; afhankelijk van de omstandigheden
kan/zal hier van afgeweken worden.
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Datum Beoogd aantal races 
Alle klassen (behalve Optimist C) 

Zaterdag 22 september 
2018 

3 

Zondag 23 september 
2018 

2 

5.1. Het eerste startsein op zaterdag 22 september zal om 11.00 uur zijn. 
Het eerste startsein op zondag 23 september zal om 10.00 uur zijn. 

6. MEETBRIEF 
Iedere boot (behalve Optimist C) dient in het bezit te zijn van een geldige meetbrief.

7. SAILING INSTRUCTIONS (SI), WEDSTRIJDBEPALINGEN
De Sailing Instructions (SI, wedstrijdbepalingen) zullen uiterlijk beschikbaar zijn vanaf 18.00 uur op 1 
september 2018 op de website van de KNZ&RV www.knzrv.nl (Jeugd > Jeugdwedstrijden > Combi 
Muiden).

8. LOCATIE
Bijlage I  > regatta venue (faciliteiten van de KNZ&RV)
Bijlage II > routebeschrijving en parkeren

9. WEDSTRIJDBANEN
De wedstrijdbanen staan beschreven in de SI. Er zal een aparte baan zijn met voorvaarboot (1e race)
voor de Optimisten C.

10. PENALTY SYSTEM
Arbitrage zal plaats vinden naar aanleiding van protesten op basis van RvW deel 2. Voor details
verwijzen we naar de SI.

11. SCOREN
Zie SI

12. SUPPORT / COACH BOTEN
Support / Coach boten dienen zich aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Zie ook punt 13.

13. STALLING
Boten dienen gestald te worden op de daarvoor aangewezen plaatsen, aanwijzingen van Beachmasters 
dienen opgevolgd te worden. Op de ‘Noordkop’ komen alle wedstrijdboten te staan. Daar kan men in de
daarvoor bestemde vakken de boten per zeilgroep plaatsen en optuigen.

Begeleidende ribs/rubberboten etc. kunnen na aanwijzing van de havenmeesters van de KNZ&RV een
plaats in de haven krijgen.

14. PRIJZEN
Zie SI / Wedstrijdbepalingen.
Aan de winnaars van iedere klasse worden prijzen uitgereikt. Per 3 inschrijvingen is er 1 (een) prijs met
een maximum van 10.

15. 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.

16. VERZEKERING
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Elke deelnemende boot (inclusief begeleidingen/ coach boot) moet verzekerd zijn voor wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,- per evenement of het equivalent 
daarvan. 

17. FOTOGRAFIE
Door deelname aan de Combi Muiden geeft u expliciet toestemming om gefotografeerd dan wel gefilmd
te worden. De gemaakte foto- en filmopnamen kunnen gebruikt worden voor de website en andere 
uitingen van de KNZ&RV. Deze foto’s zullen gepubliceerd worden via een bericht op de Facebook pagina
‘KNZ&RV Jeugdzeilen Muiden’ met een link naar het Flickr album.

18. ADDITIONELE INFORMATIE
• Voor verdere informatie: www.knzrv.nl (Jeugd > Jeugdwedstrijden > Combi Muiden) of

www.combiamsterdam.nl
• Kinderen zonder zwemdiploma of jonger dan 10 jaar zijn verplicht een zwemvest te dragen tijdens de

Combi Muiden op het terrein van de KNZ&RV
• Geef het goede voorbeeld; laat alle opvarende van ribs/volgboten een zwemvest dragen. We varen op

groot water
• Het betreden van de zgn. T-steiger op de Noordkop doe je met een zwemvest aan
• Honden zijn niet toegestaan tijdens de Combi Muiden 
• Parkeren,  volg a.u.b. de routebeschrijving (zij bijlage I). Aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen

opgevolgd te worden. Het niet opvolgend kan leiden tot uitsluiting van het evenement. 
• Op zaterdag kunt u een “Koninklijke Kliek” mee-eten, zie sportinschrijvingen.nl.
• Tevens is het mogelijk lunchpakketten te bestellen voor zaterdag en/of zondag voor € 6 per pakket, zie

sportinschrijvingen.nl
• In het KNZ&RV gebouw zijn Dames en Heren kleedkamers met douches en w.c.’s. In het clubhuis de

‘Noorkaap’ is een gemeenschappelijke kleedruimte en zijn er twee w.c.’s.

18.1. CONTACTGEGEVENS KNZ&RV 

Wedstrijdsecretariaat 0294 – 261 540 jeugdzeilen.secretaris@knzrv.nl 
Fax 0294 – 263 422 

Wedstrijdleiding, Elmar Pigeaud 06 51339142 
Secretariaat KNZ&RV 0294 – 261 540 secretariaat@knzrv.nl 
Havenmeester 0294 – 261 450 

06 2014 6897 
muiden@knzrv.nl 

Sociëteit (restaurant) 0294 – 261 434 
Jeugdzeilen secretaris 06 2896 3902 Jeugdzeilen.secretaris@knzrv.nl  

18.2. PROGRAMMA 

Zaterdag 22 
september 
08.00 uur Kraan beschikbaar voor het takelen van RIB’s, volgboten etc. 

08.30-10.30 Wedstrijdsecretariaat geopend voor inschrijving en 
Ophalen lunchpakket zaterdag 

10.00 uur Palaver voor alleen Optimist C op Noordkop 
11.00 uur 1ste Start, gevolgd door een tweede start, etc 
Ca. 12.30 uur Lunch op de wal voor Optimist C zeilers (overige zeilers lunchen op water) 

Op zaterdag zo mogelijk 5 starts 
Ca. 18.00 uur ‘Koninklijke Kliek’ in de Pampusbar (aangeven in sportinschrijvingen) 

Zondag 23 
september 
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08.00 uur Wedstrijdsecretariaat geopend voor inschrijving en 
Ophalen lunchpakket zondag 

09.00 uur Palaver voor alleen Optimist C op Noordkop 
10.00 uur 1ste Start, gevolgd door een tweede start, etc 
Ca. 12.30 uur Lunch op de wal voor Optimist C zeilers (overige zeilers lunchen op water) 

Op zondag zo mogelijk 4 starts 
14.30 uur Kraan beschikbaar voor het takelen van RIB’s, volgboten etc. 
15.00 uur Laatste start 
Ca. 16.45 uur Wedstrijdsecretariaat gesloten; 1 uur na het einde van de wedstrijden 

Ca. 17.00 uur Prijsuitreiking in/bij de Pampusbar 
(afhankelijk van protest behandelingen en tijdstip laatste start) 

18.3.  EHBO 
Tijdens het weekend zullen er vrijwilligers van de KNZ&RV aanwezig zijn met een EHBO diploma. In de 
Noordkaap is een EHBO doos aanwezig met de meest basale EHBO spullen en warmte dekens (folie). 
Voor echt acute zaken bel je natuurlijk 112. Een AED is te vinden in de centrale hal van het KNZ&RV 
gebouw. 

18.4. Tally systeem 
Omdat we gaan varen op het grote water van het Markermeer vinden wij het fijn om precies in de gaten 
te kunnen houden of alle zeilers weer veilig op de wal zijn. Op de Noordkop hebben wij een groot bord 
met daaraan sleutelhangers met nummers; het Tally Bord. Bij de inschrijving krijgen de zeilers een Tally 
nummer toegewezen. 

Op de wal Ben je als zeiler op de wal; dan hangt je Tally aan het bord. 
Op het water Ga je het water op dan pak je de Tally van het bord en berg je deze goed op; 

bijvoorbeeld in een afsluitbaar zakje van je zwemvest. 
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Bijlage I - Regatta venue (faciliteiten KNZ&RV) 

‘Noordkop’

Wedstrijdsecretariaat	
Sociëteit	&	Pampusbar	KNZ&RV	
Havenmeester	
Kleedruimte	D&H	(incl.	douches) 

Helling	voor	volgboten	/	Ribs	etc. 

Kraan	voor	volgboten	/	Ribs	etc 

Parkeren	op	de	dijk 

Clubhuis	‘Noordkaap’	
Kleedruimte	(gemengd)	
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Bijlage II - Routebeschrijving en parkeren Combi Muiden 
 
Let op: logistiek staan we voor een uitdaging. Daarom adviseren wij: 
1. Rubberboten/ribs alvast de dagen vóór aanvang van de Combi naar Muiden te brengen.  

Neem hiervoor contact op met de Havenmeester: 0294-261450. 
2. Kom op tijd, met name op zaterdag  
 
 
Routebeschrijving KNZ&RV Muiden 
A1, Muiden / Weesp 
- Richring Muiden rijden tot u op Weesperweg arriveert. 
- Weesperweg volgen tot aan de (kleine) rotonde 
- Neem de eerste afslag over het bruggetje (Amsterdamsestraat) 
- Direct over het bruggetje links af (Burgemeester de Raadtsingel); Let op; negeer de ‘TomTom’ > niet de 

2e afslag naar de Zeestraat, deze is afgesloten voor doorgaand verkeer! 
- Vierde straat rechtsaf (Koningin Julianastraat) 
- Aan het einde linksaf (Westzeedijk), rechts aanhouden voor het KNZ&RV terrein over de heuvel. Let op 

(race-)fietsers van links en rechts 
- Auto’s met een bootje op dak/trailer mogen richting de KNZ&RV, waar de bootjes afgeladen kunnen 

worden en is de ‘Kiss & Ride’. Voor parkeren zie hieronder. 
 
Parkeren 
Kiss & Ride 
De parkeerplaats bij de Sociëteit (KNZ&RV gebouw) zal op zaterdag en zondag gebruikt worden voor een ‘Kiss 
& Ride’ systeem, waarbij begeleiders de kinderen, bootjes en bagage kunnen droppen om vervolgens elders 
te parkeren. Er zal daardoor beperkte parkeerruimte beschikbaar zijn bij de Sociëteit. Zie hieronder de 
parkeermogelijkheden. 
 
1. Parkeren op de Dijk 

Leden en bezoekers kunnen parkeren op de dijk, toegankelijk via het hek in de heg langs de haven. 
Parkeer netjes & strak naast elkaar en zo ver mogelijk naar voren met de auto om een ruime doorgang 
vrij te houden. Deze parkeerplaats zal zoveel mogelijk gebruikt worden voor de wegtrailers.  

 
Zodra de dijk vol is, kan alleen geparkeerd worden op de externe parkeermogelijkheden die voor dit weekend 
beschikbaar is. Dit zal worden aangegeven bij de slagboom. 
 
2. Parkeren bij de Boer (“over de Sluis”) 
- Verlaat het KNZ&RV terrein (Westzeedijk) 
- Onderaan de heuvel rechtsaf (Kon. Julianastraat) 
- Aan het einde linksaf (Burgemeester de Raadtsingel) 
- Aan het einde linksaf (Amsterdamsestraat) 
- Rechtdoor, over de sluis, zie kaartje hieronder 
- Parkeer netjes en bedank de boer, dankzij zijn gastvrijheid kunnen wij gebruikmaken van deze 

parkeermogelijkheid 
 

 
 
 
 
 
 

 
NB 1 Auto’s die een sluiproute nemen via de Zeestraat of via andere wegen komen, anders dan de Kon. 

Julianastraat, worden niet doorgelaten naar het terrein van de KNZ&RV! 
NB 2 Parkeren in de buurt is alleen voor vergunningshouders. Er wordt ook in het weekend gehandhaafd 
NB 3 Rij rustig door de woonwijk; de straatjes zijn smal en druk. De bewoners zullen dat op prijs stellen. 


