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1. Inleiding 
 
Dit is het programmaboekje voor het Eredivisie Zeilen evenement in 2019. Het evenement wordt 
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging in samenwerking met het 
Watersportverbond. 
 
In tegenstelling tot eerdere jaren is deze editie volledig door vrijwilligers georganiseerd met als doel 
Eredivisie zeilen in Nederland betaalbaar – en in leven te houden. Het is een beproefd concept waar veel 
zeilers plezier aan beleven en waar zowel topzeilers, recreanten, aanstormend talent en veteranen aan deel 
kunnen nemen. En waarmee de winnende teams zich kwalificeren voor de internationale Champions 
League.  
 
Verdwenen zijn onder andere de livestreams, professionele onderhoudsteams en het betaalde comité. 
Gebleven zijn de gelijke zeilen, het EDZ-wedstrijdreglement en -ritme en de Jury. Nieuw is de inzet van de 
eigen boten van deelnemers. 
 
Met de huidige opzet willen we een topevenement neerzetten, waarin teams eerlijk en sportief tegen elkaar 
strijden. Waarbij we de kosten minimaliseren, zonder in te boeten op de kwaliteit van het concept. We 
hebben hiervoor bovengenoemde keuzes gemaakt. We hopen hiermee een stevige fundatie te leggen om 
het Eredivisie zeilen ook in 2020 en de jaren erna te laten voortbestaan en hopelijk verder te laten groeien. 
 
 
2. Deelnemende verenigingen 
Er nemen 17 teams deel aan het Eredivisie Zeilen evenement in 2019. Dit zijn:  
 

# Naam team Vereniging Verantwoordelijk persoon 
1 Almere Centraal Almere Centraal John den Engelsman 
2 Uitdam Uitdam Jochem Schoorl 
3 Giesbeek 1 WSV Giesbeek Jan Wanders 
4 Giesbeek 2 WSV Giesbeek Peter Wanders 
5 De Meeuwen WV de Meeuwen Maarten Jamin 
6 Breskens WV Breskens Andreas Zwanenburg 
7 Braassem WV Braassemermeer Erik Wesselman 
8 Maas & Roer Maas & Roer Robert-Jan Kentgens 
9 Wolphaartsdijk WSVW David van de Plasse 
10 Scheveningen 1 JC Scheveningen Thijs Moens 
11 Scheveningen 2 JC Scheveningen Rodny Heemskerk 
12 IYCA  IYC Amsterdam Fettje Ozinga 
13 Watersportverbond Watersportverbond Bart Lambriex 
14 Heeg WS Heeg Bart van Roessel 
15 Flevomare Flevomare Ruud Nieuwenhuis 
16 KNZ&RV 1 KNZ&RV Guido Sol 
17 KNZ&RV 2 KNZ&RV Scipio Houtman 

 
 
3. Programma 
Het Eredivisie Zeilen evenement in 2019 vindt plaats 4, 5 en 6 oktober 2019. 
 
Elke dag wordt gestart om 9:30 uur. Het plan is om dagelijks vijf flights van elk drie races te varen.  
Dagelijks proberen we deze flights compleet af te ronden. Voor de precieze invulling en bijbehorende 
scoring wanneer het programma niet geheel kan worden afgerond, wordt verwezen naar het reglement van 
Eredivisie. 
Het notice board met de mededelingen wordt op de Noordkop geplaatst. 
 
 
 



 

 

Dag Aantal races Flight en race Eerste startsein  Waarschuwingssignaal 

Vrijdag 4 oktober 15 Flight 1 
race 1 9:30 9:27 

  Overige races z.s.m. na vorige race 

Zaterdag 5 oktober 15 Flight 6 
Race 16 9:30 9:27 

  Overige races z.s.m. na vorige race 

Zondag 6 oktober 15 Flight 11 
Race 31 9:30 9:27 

  Overige races z.s.m. na vorige race 

 
 
 
4. Programma op de wal 
Op de Noordkop zijn koffie/thee, drinken en broodjes te verkrijgen. Na ca 17.30 u verplaatsen we naar de 
sociëteit. Omdat er geen pinmogelijkheid is, worden team verzocht munten te kopen bij de sociëteit/ 
Pampusbar à € 2.50 per stuk. Ook worden op de Noordkop (beperkte) snacks aangeboden. 
 
Op vrijdag en zaterdag is er een speciale buffet maaltijd op de sociëteit à €17,50 pp. Vooraf aanmelden via 
onze website (www.knzrv.nl) is hiervoor noodzakelijk, o.v.v. teamnaam en aantal personen. 
• Vrijdagavond is het menu: Nasi Compleet  
• Zaterdagavond is het menu: Boeuf Bourguignon. 
 
Zaterdagavond is er ‘happy hour’ in de Pampusbar vanaf ca 18.00 uur voorafgaand aan het buffet. 
Deelnemers krijgen hiervoor muntjes. 
 
5. Klaarmaken en opruimen J70’s 
De J70’s worden door de teams zelf klaar gemaakt en opgeruimd. 
Dit omvat op- en aftuigen, schoonmaken, zeil- en transportklaar maken. Zeilen oprollen etcera. 
Eigenaren plaatsen zelf de mast en giek en zorgen dat de lijnen gereed zijn. 
Onder coördinatie en supervisie van John den Engelsman worden op donderdag 3 oktober de masten op 
alle boten gelijk getrimd en de zeilen op de boten aangeslagen.  
 
De verdeling van de teams en hulpteams die het werk uitvoeren is als volgt; 
 

Boot nummer Team Hulp door team 
1 KNZ&RV 1 Scheveningen 1 
2 KNZ&RV 2 Scheveningen 2 
3 Wolphaartsdijk Breskens 
4 Giesbeek 1 Giesbeek 2 
5 Flevomare Uitdam 
6 De Meeuwen Heeg 
7 Almere Centraal Maas en Roer 

 
De overige teams (Watersportverbond en IYCA) helpen de organisatie bij hun werkzaamheden. 
Prijsuitreiking vindt plaats nadat alle boten afgetuigd en gekraand zijn. Als we met z’n allen even de 
schouders eronder zetten is het klusje zondagmiddag zo geklaard.  
 



 

 

6. Ligplaats J70’s 
De J70’s liggen buiten de wedstrijden gemeerd langs de langs-steiger bij de kraan van de KNZ&RV. De 
teams die aan de laatste race van een dag deelnemen, meren de boten daar af. Zij ruimen de boot op, 
rollen het grootzeil op en stoppen deze met de gennaker binnen in de boot. Rond de fok wordt een bandje 
gebonden. De teams die de eerste race van de dag varen tuigen de boot op (grootzeil, gennaker en fok) en 
zeilen naar het startgebied. 
 
7. Trackers  
We gebruiken dit evenement geen SAP trackers. Om toch de boten te kunnen volgen, gaan we 
gebruikmaken van Race QS. We hopen dat dit gaat werken en het mogelijk maakt de wedstrijden op 
afstand te volgen. 
 
We verzoeken elk team de App te downloaden op een mobiele telefoon, zich aan te melden (onder 
vermelding van de teamnaam) en deze mee te nemen aan boord. Voor de thuisblijvers (en teams aan de 
wal) is de wedstrijd dan te volgen op de volgende site: 
 
http://raceqs.com/regattas/72721 
 
 
8. ANWB RIB 
We hebben dit evenement een ANWB RIB. Deze zal kleine reparaties uitvoeren tussen de wedstrijden door. 
Wanneer je deze nodig hebt, geef dat duidelijk aan door met de vlag aan boord te zwaaien zodra je merkt 
dat reparatie nodig is. Doe dit in elk geval VOOR het 3 minuten sein. De ANWB-RIB bepaalt of de boot 
geschikt is voor de wedstrijd, dat er een reserve zeil moet komen, of dat de reserve boot wordt ingezet.  
 
 
9. Wisselen 
Het wisselen tijdens het Eredivisie Zeilen evenement 2019 moet gedisciplineerd gebeuren.  
 
Wisselribs wisselen steeds de J70’s met hetzelfde zeilnummer. We maken gebruik van 3 wisselribs. 
In onderstaande tabel staat welke RIB de bemanning van welke boot wisselt.  
 
Het is aan de deelnemende teams om zelf goed in de gaten te houden in welke RIB zij moeten stappen (en 
dat zij op tijd moeten zijn). Mocht een boot (tijdelijk) worden vervangen voor de reserve J70 (nummer 7) dan 
vervangt deze een van onderstaande.  
 
I.v.m. beperkte diepgang bij de T-steiger zullen we - als de weersomstandigheden het toelaten - gebruik 
maken van een vlot op het water. Een grote sloep genaamd ‘Speo’ zal dan pendelen tussen de T-steiger en 
het vlot. De rib’s pendelen dan tussen het vlot en de J70’s. Zorg dat je tijdens de flight voorafgaand aan je 
eigen flight op het vlot staat of terecht komt!  
 
Indien de weersomstandigheden een vlot op het water niet toelaten, zullen de RIBS alsnog vanaf de T-
steiger vertrekken.  
 
 

# Voor J70 met zeilnummer Wisselrib 
1 1 & 2 Wijke Verhoef 
2 3 & 4 Sipke Wielenga 
3 5 & 6 Jan van Kan 

 
  



 

 

 
10. Wedstrijdgebied 
Het Eredivisie Zeilen evenement wordt dicht tegen de kant, ten noorden van de haven gepositioneerd.  
 
 

 
 
 
 
11. Algemene informatie  
 
• Voor verdere informatie: www.knzrv.nl  
• Parkeren op de dijk, aanwijzingen van eventuele verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd 
• Op vrijdag en zaterdag kunnen teams, na inschrijving (via de website knzrv.nl) deelnemen aan een 

zeilersmaaltijd.  
• In de KNZ&RV sociëteit zijn dames en heren kleedkamers met douches en wc’s. In het jeugdclubhuis 

de ‘Noordkaap’ is een gemeenschappelijke kleedruimte en zijn er twee wc’s. 
 

Secretariaat KNZ&RV 0294 – 261 540 secretariaat@knzrv.nl 
Wedstrijdleiding, Elmar 
Pigeaud 06- 51339142 Alleen in geval van noodgeval, of 

afmeldingen 
Havenmeester 0294 – 261 450 muiden@knzrv.nl 

Beachmasters 
Vrijdag: Max Houtzager   

Zaterdag: Erik Jan de Boer 
Zondag: Annet Pelsma 

 
06-45156744 
06-10434353 
06-49714216 

 
 
 


