
 

Beste begeleider, rescue en RIB-bestuurder, 

 

Fijn dat u met een begeleidings-/coachboot komt. 

 
Gezien het aantal deelnemers hebben we hier de afspraken even op een rijtje gezet: 

De wedstrijdorganisatie is in handen van WSV Hoorn, de boten van het 
wedstijdcomité of race comité (RC) zijn herkenbaar aan de RC vlag en CombiNL-
vlag.  

Op racing Area 1 is het racecomité van KNZ&RV Muiden aanwezig, op racing Area 2 
is het racecomité van WSV Hoorn aanwezig. 

 

Algemeen 

Respecteer de wedstrijdbaan/wedstrijdveld en volg aanwijzingen van het Race 
Comité op. Niet voldoen aan deze regels kan diskwalificatie van de deelnemer tot 
gevolg hebben. 

Alleen boten van het racecomité (RC) mogen aanwijzingen geven aan zeilers. 

Zodra het 5 minuten signaal wordt gegeven, dient  u het startgebied te verlaten zodat 
de zeilers alle ruimte hebben. 

 

Tijdens de wedstrijd 

Blijf aan de buitenzijde van de wedstrijdbaan/-veld en houd een afstand van de 
baan van minstens 100 meter aan. 

Vermijd golven (o.a. door hard varen); zeilers hebben hier heel veel last van. 

Vaar niet door de start- en finishlijn. 

Zorg dat de deelnemers nadat zij gefinisht zijn, uit het finishgebied blijven 

Er mogen géén boten in de wedstrijdbaan, met uitzondering van: 

1) Boten van het race comité;  

2) Rescue’s indien direct hulp geboden moet worden aan een zeiler. Rescueboten 
zijn aangewezen door RC en als zodanig herkenbaar (CombiNL-vlag/paarse vlag). 



 

3) “Voorvaar” boot en “bezem” boot bij Optimist Groen 
(herkenbaar aan CombiNL-vlag) 

 

Rescue  

De rescue is in handen van de rescuecoördinator. Rudi Fine: 06 34177151 

De rescue’s zijn verdeeld over de verschillende wedstrijdbanen. Elke rescue bewaakt 
een eigen gebied en vaart met de groep mee, verdeelt over kop, midden en staart 
van het veld  

Wees als rescue terughoudend met hulp bieden. Alleen als zeiler het aangeeft OF er 
direct gevaar dreigt. Hulp bieden betekent dat de zeiler de wedstrijd staakt. Laat, 
indien mogelijk, de beslissing voor hulp aanvaarding bij de zeiler. Meestal is 
aanwezigheid van rescue al voldoende hulp voor de zeiler. 

Bij rescue actie: breng zeiler en boot in veiligheid en meld zeiler (naam en 
zeilnummer) af bij startschip.  

Breng zeiler naar coach/ouder op het water. Indien niet mogelijk, breng zeiler naar 
startschip of moederschip. 

Indien zeiler direct naar de kant moet: zorg dat startschip op de hoogte wordt 
gebracht. Probeer als rescueboot bij de baan te blijven. Besteed het wegbrengen 
naar de kant uit aan anderen, desnoods in overleg met de rescuecoördinator. 

Aan het einde van de wedstrijden: begeleid de zeilers terug naar de kant. Zorg dat er 
rescue’s achter de groep varen, zodat er geen zeilers alleen varen. 

De taak als rescue stopt pas NADAT ALLE zeilers terug op de kant zijn. 

 

Begeleiding 

Als het Race Comité vlag “V” toont (regel 37 RvW) wordt u opgeroepen 
ondersteuning te bieden. Volg de aanwijzingen op marifoonkanaal 88 en via de 
whatsapp berichten.  

 

We wensen u een hele fijne dag toe. 

CombiNL 


