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Aankondiging Combi Wedstrijden Muiden 2019 

NOTICE OF RACE COMBI AMSTERDAM KNZ&RV Muiden 2019 

 
 
 
 
22 en 23 juni 2019    IJsselmeer  Locatie: KNZ&RV Muiden 
31 augustus en 1 september 2019 IJsselmeer  Locatie: KNZ&RV Muiden 
 
Voor de navolgende klassen: 
Optimist, Optimist Groen, Splash A, Splash B, RS-Feva, Laser 4.7 en Laser Radiaal (tot 21 
jaar). 
  
De Organiserende Autoriteiten KNZ&RV Muiden, onder auspiciën van de Vereniging Combi 
Amsterdam. 
 
1  DE REGELS 
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 
 
1.2 Voor de Optimist Groen gelden afwijkende, minder strenge regels conform de 

afspraken binnen de Combi Amsterdam organisatie en gepubliceerd op 
www.combiamsterdam.nl.  
Tevens gelden de daar gepubliceerde regels met betrekking tot veiligheid en 
zeilnummers. 
 

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

 
1.4 De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen 

volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld. 
  
1.5 De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd. 
 
1.6 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal 

voorrang hebben. 
 
1.7 RvW Appendix P en T kunnen van toepassing zijn. 

 
2  RECLAME 

Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt 
wordt door de Organiserende Autoriteit. Als deze regel wordt overtreden is World 
Sailing Regulation 20.9.2 van toepassing (DP). 

 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1 De wedstrijden staan open voor de klassen Optimist, Optimist Groen, Splash A, 

Splash B, RS-Feva, Laser 4.7 en Laser Radiaal (tot 21 jaar). 
 
3.2 Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven en betalen via de website van de 

desbetreffende organiserende vereniging. Zie hiervoor Artikel 23 van deze 
aankondiging.  
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3.3 Deelnemers in klassen waar een leeftijdsgrens voor geldt, dienen hun geboortedatum 
aan te kunnen tonen met ID-bewijs of paspoort. Dit betreft de Optimist en de Laser 
Radial.  
 
Optimist-zeilers die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd hebben van 11 jaar 
of jonger, tellen mee voor het (extra) Benjamin-klassement in de Optimist-klasse. 
Zeilers in de Laser Radial dienen aan het eind van het kalenderjaar 21 jaar of jonger 
te zijn. 

 
3.4 Voor elke klasse geld een minimum van 8 voorinschrijvingen alvorens de klasse als 

een zelfstandige startgroep op zal worden genomen in het startschema van een 
wedstrijdweekend. De organiserende autoriteit kan ervoor kiezen deelnemende 
klassen gezamenlijk te laten starten, voor elke klasse wordt een apart klassement 
opgemaakt. 
 

4 RESERVE 
 
5 INSCHRIJFGELD 
5.1 De vereiste inschrijfgelden zijn als volgt: 
 

Type klasse Vroegboek tarief Laatboek tarief  
Optimist € 22,50 € 37,50 
Splash € 22,50 € 37,50 
Laser € 22,50 € 37,50 
RS Feva € 22,50 € 37,50 

  
Het Vroegboek tarief geldt enkel als de inschrijving en betaling één week (zeven dagen) 
vóór de desbetreffende serie binnen zijn. Het tarief wordt vanaf zeven dagen voorafgaand 
aan de serie verhoogd met € 15,00 administratiekosten (Laatboek tarief). 
 
6 RESERVE  
                
7. PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN 
7.1 Registratie van de deelnemers vindt plaats in het informatiebureau van de 

organiserende vereniging op de zaterdag tussen 08:00 en 10:00 uur. 
 
7.2 De wedstrijden zijn als volgt geprogrammeerd  

Eerste start op zaterdag 11:00 uur en op zondag om 10.00 uur. 
  
7.3 Aantal wedstrijden: 
 Er zal gestreefd worden naar meerdere starts per dag voor alle klassen. 
 
7.4 Klassen kunnen worden samengevoegd dan wel gesplitst afhankelijk van het aantal 
 deelnemers in een klasse. 
 
7.5 Het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van de eerste klasse op een baan is 
 op zaterdag om 10:55 uur en op zondag om 09:55 uur. 
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7.6 Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na 
 16:00 uur. 

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd van de eerste 
klasse voor of om 15.55 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de 
startprocedure voltooid. 

 Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen. 
 
8 METING 
 Voor klassen waar de Klasse Voorschriften een geldige meetbrief vereisen dienen de 
 Verantwoordelijke personen bij registratie de geldigheid van hun meetcertificaat aan 
 te kunnen tonen, alsmede een bewijs van verzekering van de ingeschreven boot te 
 overleggen. Tevens dienen zij aan te kunnen tonen lid van een bij het 
 Watersportverbond aangesloten vereniging te zijn en een geldige door het 
 Watersportverbond afgegeven wedstrijdlicentie te kunnen tonen. Bij de 2-mans 
 klassen dient tevens de bemanningslicenties getoond te worden. 
 

Voorkom wachttijden bij de informatiebalie en zorg op tijd voor de vereiste licenties! 
 
9 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

De wedstrijdbepalingen zullen vanaf de donderdag voor het desbetreffende 
wedstrijdweekend beschikbaar zijn op de website van de organiserende vereniging en 
op de wedstrijddagen getoond worden op het informatiebord. 

 
10 LOCATIE 

Zie Aanhangsel A voor de adressen van de organiserende verenigingen, alsook de 
locatie van de wedstrijden. 

 
11 BANEN 
 De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de 
 banenkaart “Banen Combi 2019”.  

Wedstrijdbanen zijn omschreven in een bijlage van de wedstrijdbepalingen en zullen 
uiterlijk op de donderdag voor het wedstrijdweekend op de website van de 
organiserende vereniging worden gepubliceerd. 

  
 Deelnemers worden verzocht alle documenten en de banenkaart zelf uit te printen en 
mee te nemen. 

 
12 STRAFSYSTEEM 
12.1 Afhankelijk van de klasse kan Appendix P van de RvW gehanteerd worden. Waar in 

Appendix P sprake is van wedstrijdserie moet dit gelezen worden als weekendserie. 
 
12.2 Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW)  
 Voor de RS-Feva wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”. 
 
13 SCOREN 
13.1 reserve 
 
13.2 Indien 5 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste 

wedstrijd afgetrokken. 
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14 t/m 17 RESERVE 
 
18 RADIOCOMMUNICATIE 
18.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch 

radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in 
noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 

 
18.2 Voor eventuele track & trace applicaties kan op de beperking voor mobiele telefoons 

een uitzondering worden gemaakt. 
 
19 PRIJZEN 
19.1 De prijzen worden beschikbaar gesteld door de Combi Amsterdam en de 

organiserende verenigingen. 
  
19.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de 

vroegboek-datum. 
 
20 AFWIJZING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 
(RvW), Besluit om wedstrijd te zeilen. De Organiserende Vereniging, noch enige 
andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige 
aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel 
daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens, of ná de 
wedstrijdserie. 

 
21 VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met 
een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan. 

 
22 NAAMBEELD EN PORTRETRECHT PRIVACY (AVG) 
22.1 Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende 

autoriteit, pers en sponsoren het recht om, zonder vergoeding, fotografische, audio- 
en video-opnamen op het wedstrijdwater en op de locatie van het evenement te 
maken en te publiceren.  

 
22.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende 

autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij 
inschrijving, op te slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en 
boot naam op te slaan en te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met 
anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en uitslagen zullen minimaal een jaar 
bewaard blijven doch niet langer dan voor de organisatoren noodzakelijk. 

 
23 OVERIGE INFORMATIE 
23.1 Accommodatie voor boten en trailers 

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

24 ADDITIONELE INFORMATIE 
• Voor verdere informatie: www.knzrv.nl (kies Jeugd > Jeugdwedstrijdzeilen > 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 “Captains Dinner” mee-eten, zie sportinschrijving.nl. 
• Tevens is het mogelijk lunchpakketten te bestellen voor zaterdag en/of zondag voor € 

6 per pakket, zie sportinschrijving.nl 
• In het KNZ&RV gebouw zijn Dames en Heren kleedkamers met douches en w.c.’s. In 

het clubhuis de ‘Noordkaap’ is een gemeenschappelijke kleedruimte en zijn er twee 
w.c.’s. 

 
 
24.1 CONTACTGEGEVENS KNZ&RV 
 

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

422 
 

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  
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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 of 06 2014 6897 
2. Kom op tijd, met name op zaterdag  
 
 
Routebeschrijving KNZ&RV Muiden 
A1, Muiden / Weesp 
- Richting 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. 

 


