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DAMEN Breskens Sailing Weekend 2016 
26, 27 en 28 augustus 

 
 

AANKONDIGING, 
Speciaal en met aandacht voor de CR en “TwoHanded” zeilers (Vloot B) 

 
Een extract uit de algemene NOR (Engelse tekst) van het Damen Breskens Sailing Weekend 2016. 
 
De Stichting Breskens Sailing organiseert naast de IRC kampioenschappen ( vloot A)  ook ontspannen, 
maar wel uitdagend en boeiend, wedstrijden op de Westerschelde voor jachten met een CR 
meetbrief, zowel vol bemand als TwoHanded en voor  TwoHanded ORC gemeten jachten (vloot B). 
 
1. DE REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstijdzeilen (RvW).  
1.2 Voor de boten met een CR handicap gelden de regels  van het Open NoordZee 

Kampioenschap (ONZK) 2015, General Sailing Instructions (Engelse tekst). 
1.4 Regels van de RvW kunnen gewijzigd worden. De wijzigingen worden verklaard in de 

Wedstrijdbepalingen. 
1.6 Voor de TwoHanded klasse is het gebruik van een automatische of een windvaan 

stuurinrichting toegestaan. Dit wijzigt RvW 52. 
1.7 De ISAF Offshore Special Regulations 2016 – 2017, cat. 4, mono hulls, plus voortstuwing en 

VHF met de gebruikelijke 55 kanalen, zijn van toepassing. De stormfok en storm grootzeil 
(trysail) zijn niet verplicht aan boord te hebben. Dit wijzigt OSR cat. 4. 

1.8 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de Aankondiging en de 
Wedstrijdbepalingen voorrang hebben. 

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

1.10 Arbitrage zal worden toegepast voor overtreden van de regels van deel 2 RvW. De procedure 
hiervoor staat omschreven in de Wedstrijdbepalingen. 

 
 
3. DEELNAME EN INSCHRIJVING 
3.1 De wedstrijdserie wordt, naast de IRC en ORC klassen, uitgeschreven voor alle CR klassen 1 

t/m 6 en voor de CR en ORC TwoHanded klasse. 
3.2 De deelname gerechtigde boten kunnen inschrijven voor dinsdag 23 augustus 2016 door 

middel van het digitale inschrijf formulier op de website: 
http://www.breskenssailing.org/entries compleet in te vullen. 

3.3 Inschrijvingen ontvangen na dinsdag 23 augustus maar voor 25 augustus 2016, 22:00 uur 
worden nog geaccepteerd tegen een verhoogd inschrijvingsgeld van 150 %. 

3.4  Het geldige CR of ORC certificaat moet uitgegeven zijn voor zaterdag 20 augustus 2016. Een 
gewijzigde TCF resp. GPH na die datum wordt niet geaccepteerd. 

 
3.6 CR klassen 
 CR 1 + 2  BARAT > 27 
 CR 3 + 4  BARAT <= 27 en >22.3 
 CR 5 + 6  BARAT <= 22.3 

3.7 TwoHanded CR zal beschouwd worden als één klasse en zal ook gescoord worden als één 
klasse. 

 TwoHanded ORC zal ook beschouwd worden als één klasse en als zodanig gescoord worden. 

http://www.breskenssailing.org/entrie
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 Beide TwoHanded klassen zullen samen starten in één startgroep. 
 TwoHanded boten met een geldige meetbrief  ORC en CR  zullen in beide klassen gescoord 

worden. 
 
3.8 Bij de registratie moet een volledig ingevulde bemanningslijst ingeleverd worden waarop 

vermeld de naam van de boot, zeilnummer  en naam van schipper en bemanning met hun 
geldige vergunningsnummer. 

 
4. INSCHRIJFGELD 
4.1 CR 1 en 2    € 160,00 
 CR 3, 4, 5 en 6    € 140,00 
 TwoHanded    € 160,00 
 In afwijking van de Engelstalige NOR is het inschrijfgeld  inclusief de gekleurde klassenvlag, 

die wordt uitgereikt bij registratie. € 10,00 wordt teruggegeven indien na de laatste wedstrijd 
de gekleurde vlag op het wedstrijdsecretariaat wordt ingeleverd. 
 

4.2 Het inschrijfgeld moet ontvangen zijn voor 23 augustus 2016 op navolgend rekeningnummer: 
 IBAN: NL ABNA 0475973542, BIC: ABNANL2A, op naam van de Stichting Breskens Sailing met 

vermelding  van de naam van de boot en het op de geldige meetbrief vermelde zeilnummer. 
 
4.3 Boten in de TwoHanded klassen met 2 geldige meetbrieven ORC en CR en in aanmerking 

komen om in de 2 verschillende klassen te scoren, moeten slechts éénmaal inschrijfgeld 
betalen. 

 
5. Reserve 
 
6. SCHEMA 
6.1 Registratie  
 Registratie in het wedstrijdsecretariaat van de Watersport Vereniging Breskens(WVB) 

gelegen bij de Jachthaven van Breskens op: 
Donderdag 25 augustus  : van 13.00 tot 22.00 uur 

 Vrijdag        26 augustus  : van 08.00 tot 09.00 uur 
 
6.2 Veiligheidsinspecties: 
 Donderdag 25 augustus  : van 13.00 tot 22.00 uur 
 
6.3 Wedstrijdprogramma 
 Vloot A: IRC kampioenschappen, J/111 en One Tonners. 

Zie algemene NOR. 
 
Vloot B: CR handicap klassen en TwoHanded ORC en CR 

 Vrijdag 28 augustus   : schippers briefing en weer palaver in de tent om 09.00 uur 
 Vrijdag 28 augustus  : 1e waarschuwingssein  11.25 uur  
 Zaterdag 29 augustus  : 1e waarschuwingssein  09.55 uur  
 Zondag 30 augustus   : 1e waarschuwingssein  09.55 uur  

Als het startgebied buitengaats wordt gebruikt dan zijn de waarschuwingsseinen 30 minuten  
later dan hierboven genoemd. 
Per dag kunnen  of 1 middellange wedstrijd of 2 korte wedstrijden gevaren worden, 
hoofdzakelijk rond de hydrografische boeien. 
Voor zowel vloot A als vloot B zal  er op zaterdag- en zondag morgen, een schippers briefing 
met weerpraatje zijn om 08.00 uur in de tent. 
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7. MEET- EN UITRUSTINGS INSPECTIES 
7.1 Elke boot moet in het bezit zijn van een geldige meetbrief. 
7.2 Donderdag 25 augustus tussen 13.00 en 22.00 uur zal iedere boot een bemanningslid 

beschikbaar moeten hebben voor de inspectie van hun veiligheidsuitrusting volgens de ISAF 
Offshore Special Regulations Cat. 4. 
Op het inschrijfformulier kunt u een periode aangeven waarin een bemanningslid aanwezig 
zal zijn. 

 
8. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 De Wedstrijdbepalingen zullen bekend gemaakt worden op de website 

www.breskenssailing.org  vanaf vrijdag 19 augustus 2015. Print deze uit voor uw gebruik aan 
boord. In het wedstrijdsecretariaat zijn slechts een beperkt aantal harde kopieën 
beschikbaar. 

 
9.  WEDSTRIJDGEBIED 
 De bijlages tonen de mogelijke start- en wedstrijdgebieden. 
 
10. DE BANEN 
10.2.1 VLOOT B: zal per dag of 1 middelange baan of 2 korte banen rond de bestaande boeien van 

de Westerschelde varen, zowel binnen- als buitengaats. 
10.2.2 Het startgebied kan buitengaats zijn, in of west van de ankerplaats Wielingen Noord, of 

binnengaats voor de haven van Breskens. 
10.2.3` Indien buitengaats gestart wordt zal het eerste waarschuwingssein 30 minuten later worden 

gegeven dan genoemd in deze Aankondiging art. 6.3. 
 
11. STRAF SYSTEEM 
11.1 RRS 44.1 is zo veranderd zodanig dat de 2 ronden straf is vervangen door de 1 ronde straf. 
11.2 Protesten zullen behandeld worden door een Internationale Jury als beschreven in regel 

91(b) RvW. De beslissing van de Internationale Jury zal beslissend zijn (Regel 70.5 RvW). 
 
12. SCOREN 
12.1 Voor de berekening van de gecorrigeerde tijd in de CR klasse wordt de TCF gebruikt en voor 

de ORC Twohanded klasse wordt de TOT Double Handed Offshore Single Number handicap 
(Double H.OSN) gebruikt. 

12.2 Voor de totaal uitslag van het DAMEN Breskens Sailing Weekend wordt het Lage Punten 
Systeem volgens  RVW Appendix A4 gebruikt. 

 Indien meer dan 4 wedstrijden zijn gescoord dan wordt het slechtste resultaat afgetrokken. 
 
17.  RADIOCOMMUNICATIE 
17.2 Voor informatie aan de deelnemers wordt door het wedstrijdcomité marifoon kanaal 17 

gebruikt. De te zeilen baan wordt ruim voor de start ook op dit kanaal bekend gemaakt. 
 Deelnemers mogen niet op dit kanaal zenden behalve in geval van veiligheid en bij opgave 

van de wedstrijd. 
 
18.  PRIJZEN 
 Eerste prijzen in elke klasse of groep van klassen worden uitgereikt op de finale 

prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd op zondag 28 augustus 2016. 
o Marcel Leeman Trofee  : beste boot in klasse CR 1 en 2 
o Westerschelde Trofee  : beste boot in CR 3, 4, 5 en 6 
o Windmolen Trofee  : beste boot in TwoHanded ORC 
o Proctor Mast Trofee  : beste boot in TwoHanded CR 
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19. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RvW regel 4, 

Besluit om wedstrijd te zeilen. Het DBSW comité, als 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. 

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

minimum bedrag van Euro 2.000.000 per evenement of het equivalent daarvan. 
 
22. OVERIGE  INFORMATIE 
 Voor alle overige wedstrijdinformatie kunt u terecht bij het 
 Wedstrijd secretariaat DAMEN Breskens Sailing Weekend 
 Galjoen 20, 4511 JX Breskens 

Nederland 
Tel: (+31) (0)116 382508 
E-mail: wedstrijden@breskenssailing.org 

 
 

PLAATSELIJKE INFORMATIE 
 

LIGPLAATSEN 
 Jachthaven Breskens biedt de deelnemers vrije ligplaats aan vanaf zaterdag 20 augustus tot 

maandag 29 augustus 2016. 
Gaarne de aanwijzingen van de havenmeesters volgen. 

  
 Voor het vooraf regelen van een ligplaats kunt u contact opnemen met de havenmeester 
 Telefoon +31 117 381902 
 Email adres: jachthavenbreskens@zonnet.nl 
 VHF 31 
 
 CATERING 
 Op zowel de vrijdag en de zaterdag avond wordt door de organisatie en de sponsors  aan alle 

schippers en bemanningsleden een goed gevulde avondmaaltijd aangeboden. 
Familie, vrienden en bekenden zijn ook van harte welkom en mogen mee aan tafel. Echter 
voor hen wordt dan wel een kleine vergoeding voor de maaltijd gevraagd. 
 
HAPPY HOUR. 
DUVEL houdt zijn Happy Hour op de vrijdag van 18:00 tot 19:00 uur. 

 
 HAVEN FACILITEITEN ( uit- en in het water voor en na de races) 
 Mogelijkheid tot gebruik van een kraan bij: 
  

Breskens Yacht Service, Middenhavendam 3, 4511 AX Breskens. 
Telefoon +31 117 383126 
BYS biedt alle deelnemers een speciaal  gereduceerd tarief  voor het knippen en scheren  van              
het onderwaterschip in de week voorafgaand aan het evenement. 
 
Jachtwerf DELTA, Deltahoek 11, 4510 AA Breskens, telefoon: +31 117 381451. 
 

mailto:jachthavenbreskens@zonnet.nl


 

5 | 6  
Extract Aankondiging DBSW 2016 CR en TwoHanded      12 juli 2016 22:00 

5 

Wedstrijd secretariaat DAMEN Breskens SailingWeekend 
Oosthavendam 1 
4511 AZ BreskensNederland 
Telefoon: (31) (0) 6 127 837 30 
Email wedstrijdkantoor: 
wedstrijden@breskenssailing.org 
web: www.breskenssailing.org 
 
Openingstijden: 
Woensdag 24 augustus  13:00 – 18:00 uur 
donderdag  25 augustus:  08.00 – 22.00 uur 
vrijdag  26 augustus :  08.00 – 20.00 uur 
zaterdag 27 augustus:  08.00 – 20.00 uur 
zondag  28 augustus:  08.00 – 18.00 uur. 
 
Cruiser Racers informatie: 
Voor het aanvragen van een  Cruiser Racer (CR) meetbrief, zie: http://www.cruiserrating.be 
 
Getijden Breskens/Vlissingen: 
Lokale tijd = UTC + 2 uur 
 
   Hoog  Laag  Hoog 
vrijdag     26 augustus 09:00  15:15  21:32 
zaterdag  27 augustus 10:12  16:35  22:45 
zondag     28 augustus 11:36  18:06  24:01 
 
Papieren kaarten en uitgaves 

 Aanbevolen voor de wedstrijdgebieden en de nabij gelegen gebieden. 
 Niet gebonden aan onderstaande lijst. 
 
 Nederlandse nautische kaarten: (zowel in het Nederlands en het Engels) 
 1801 Noordzee kust, De Panne tot Den Helder 
 1803 Westerschelde, Vlissingen tot Antwerpen 
 of 
 BA kaarten: 
 120 Westerschelde, Vlissingen tot Baalhoek en Terneuzen 
 1874 Westerschelde, Oostende tot Westkapelle 
 110 Westkapelle tot Stellendam en de Maasvlakte 
 of 
 Belgische kaarten 
 D11 Noordzee, Vlaamse Banken 
 101 Belgische-Nederlandse kust 
 103 Westerschelde Vlissingen-Antwerpen 
 
 Uitgaves: 
 HP 1 Zeemansgids Nederlandse kust 
 NP 28 Zeemansgids Straat van Dover 
 NP 251 Stroom atlas Noordzee – zuidelijke deel 

Zorg er voor dat de laatste edities van kaarten en boeken worden gebruikt. 
 
 
 

mailto:wedstrijden@breskenssailing.org
http://www.breskenssailing.org/
http://www.cruiserrating.be/
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Openbaar vervoer naar- en van Breskens 
Voet/Fiets ferry naar en van Vlissingen met verbinding voor de intercity trein naar 
Amsterdam (vliegveld). 
Regelmatige busverbinding naar Brugge, Knokke  en Terneuzen. 
Zie Skippers Handbook op de website www.breskenssailing.org 
 
Lokale informatie over Breskens en de omgeving: 
Zie Skippers Handbook op de website www.breskenssailing.org 

  
 
  
 
 

http://www.breskenssailing.org/

