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2 Omschrijving van de activiteiten van de vrijwilligers
Voor de uitvoering van de zeilwedstrijden zijn er een aantal taken die door de
vrijwilligers moeten worden uitgevoerd.
Deze taken worden op de, voor die taak geschikte, beschikbare schepen uitgevoerd.

De beschikbare schepen zijn:
1. Startschip
2. Contra start
3. Finish schip
4. Contra finish
5. Boeienboot
6. Pinn-end boot

Hieronder wordt per schip de functie van dat schip omschreven en welke taken er op
dat schip uitgevoerd worden.
Daarnaast zijn er nog een 2 tal wal specifieke taken. Deze taken worden bij grotere
evenementen ingevuld door mensen die daar speciaal voor opgeleid zijn.
Na de uitleg van de functies die op de boten worden uitgevoerd worden deze 2
functies beschreven.
Voorafgaand aan het evenement wordt u duidelijk verteld hoe laat u zich moet
melden. Tijdens het “palaver” zal de wedstrijdleider voor het uitvaren de te varen
wedstrijden met de ploeg doornemen en zal u vertellen wat er van u verlangd wordt.
De zeilvereniging zal er alles aan doen om de vrijwilliger zo goed mogelijk te
voorzien van alle informatie en hulpmiddelen die hij of zij nodig heeft voor een goede
uitvoering van zijn taak. Neemt niet weg dat de vrijwilliger zelf verantwoordelijk is
voor het naleven van de wettelijke regels die gelden op het water. Hard varen in het
kanaal en het besturen van een rib onder de 18 en zonder geldig vaarbewijs II zijn,
als voorbeeld gegeven, verboden.
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3 Startschip
Vanaf dit schip wordt de wedstrijd gestart. De betreffende vlaggen
die voor de wedstrijd benodigd zijn worden hier gehesen en
gestreken. Tijdens de start wordt er gekeken of er eerlijk gestart
wordt en mocht dit niet zo zijn, dan worden de nummers van de te
vroeg gestarte zeilers genoteerd. De zeilnummers van de
gediskwalificeerde zeiler wordt achterop het schip vermeld. Na
afloop van de race worden de finishlijsten verzameld en vanaf het schip naar de wal
doorgestuurd.
Op het startschip zijn 6 taken aanwezig. Hieronder worden deze 5 beschreven.
3.1 Wedstrijdleider
De wedstrijdleider heeft de algemene leiding over de uitvoering van de wedstrijd. Een
wedstrijdleider is hiervoor getraind en heeft een erkenning van het
watersportverbond.
De wedstrijdleider verzorgt dat de uitslagen naar de wal verstuurd worden.
3.1.1

Benodigdheden

Windmeter
Portofoon voor de communicatie met de rest van het wedstrijdcommitee
Portofoon voor de communicatie met de rescue
Pijlstok
3.2 Tijdwaarnemer
De tijdwaarnemer houdt de tijden bij van het startschema en geeft uiteindelijk het
startsignaal. De tijdwaarnemer geeft aan wanneer bepaalde vlaggen gehezen en
gestreken moeten worden. De tijdwaarnemer bedient de toeter.
3.2.1

Benodigdheden

Stopwatch
Pen of potlood
Kladblok
Portofoon
toeterknop
3.3 Vlaggenist
De vlaggenist hijst en strijkt de vlagen op commando van de wedstrijdleider
3.3.1

Benodigdheden

Vlaggen (verschilt per wedstrijd)
Hijs en strijk koord
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3.4 Lijnkijker
De lijnkijker controleert of de start eerlijk verloopt. Als dit niet zo is roept hij de
zeilnummers van de zeilers die over de startlijn zijn. De zeilnummers worden op een
krijtbord geschreven
3.4.1

Benodigdheden

Voicerecorder
verre-kijker
3.5 Schrijver
De schrijver schrijft alle zeilnummers op die door de lijnkijker geroepen wordt.
De schijver schrijft alle zeilnummers na de start op een black- of krijtbord en plaatst
deze achter op het schip. Dit tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
3.5.1

Benodigdheden

Pen of potlood
whiteboard marker of krijt
Kladblok
Krijt- of white board
3.6 v-vlagger
De v-vlagger houdt in de 3 minuten voor de start deze vlag voor het startschip als er
nog zeilers zich over de startlijn bevinden.
3.6.1

Benodigdheden

De v-vlag.
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4 Contra start.
Vanaf dit schip wordt er gekeken of er eerlijk gestart wordt.
Eventuele zeilers die te vroeg gestart zijn worden genoteerd. Op de
contra start zijn 2 taken. Deze zijn hieronder beschreven.
4.1 Lijnkijker
De lijnkijker controleert of de start eerlijk verloopt. Als dit niet zo is
roept hij de zeilnummers van de zeilers die over de startlijn zijn.
4.1.1

Benodigdheden

Voice recorder
4.2 Schrijver
De schrijver schrijft alle zeilnummers op die door de lijnkijker geroepen wordt op.
Na de start worden de zeilnummers via een portofoon aan de schrijver van het
startschip doorgegeven. Dit tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
4.2.1

Benodigdheden

Pen of potlood
kladblok
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5 Finish schip
Vanaf dit schip wordt de finish van de wedstrijd vastgelegd.
Op het finish schip zijn 5 taken.
5.1 Finishleider
De finish leider roept de zeilnummers op van de zeilers die de
finishlijn passeren.
De finish leider verzameld na afloop de finish lijsten van de andere
finish schrijvers.
De finish lijst van de finishleider is geldend, maar mochten er onvolkomenheden
inzitten dan wordt de lijst correct gemaakt met de informatie van de andere
finishlijsten.
De finish leider verstuurd de uiteindelijke finishlijst naar de wedstrijdleider op het
startschip
5.1.1

Benodigdheden

Voice recorder
5.2 Finish schrijver
De finish schrijver schrijft alle zeilnummers op die door de finish leider geroepen
wordt in de finish volgorde op.
5.2.1

Benodigdheden

Pen of potlood
Voldoende oningevulde finishlijst
5.3 2e finish kijker
De 2e finish kijker roept de zeilnummers op van de zeilers die de finishlijn passeren.
5.3.1

Benodigdheden

Voice recorder
5.4 2e finish schrijver
De 2e finish schrijver schrijft alle zeilnummers op die door de finish leider geroepen
wordt in de finish volgorde op.
5.4.1

Benodigdheden

Pen of potlood
Voldoende oningevulde finishlijst
5.5 Protestschrijver
Indien er door een zeiler protest wordt aangetekend wordt dit door de protestschijver
genoteerd.
5.5.1

Benodigdheden

Pen of potlood / kladblok
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6 Contra finish
De contra finish schrijft de finish volgorde. Dit schip ligt tegenover
het finish schip.
Op de contra finish zijn 2 taken
6.1 Finish kijker
De Finishkijker is de bestuurder van de boot.
De finish kijker roept de zeilnummers op van de zeilers die de
finishlijn passeren.
De bestuurder moet in het bezit zijn van vaarbewijs II
6.1.1

Benodigdheden

Voice-recorder
Anker
Reddingsvest
6.2 Finish schrijver
De finish schrijver schrijft alle zeilnummers op die door de finish leider geroepen
wordt.
Na de finish van de race wordt de contra-finishlijst afgegeven aan de finishleider op
het finish schip.
6.2.1

Benodigdheden

Pen of potlood
Voldoende oningevulde finishlijst
Reddingsvest
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7 Boeien boot
De boeien boot is verantwoordelijk voor het parcours dat gezeild
moet worden. Het parcours moet goed ten opzichte van de wind
gepositioneerd zijn. Bij een draaiing van de wind moeten de boeien
ge-herpositioneerd worden. Op de boeienboot zijn 2 taken.
7.1 Bestuurder
De bestuurder van de boot is verantwoordelijk voor het parcours. Hij
bepaald waar de boeien geplaatst moeten worden. Dit gaat in overleg met de
wedstrijdleider.
De bestuurder moet in het bezit zijn van vaarbewijs II.
7.1.1

Benodigdheden

Portofoon
Pijlstok om de haaksheid te controleren.
GPS apparaat
Vlaggen
Reddingsvest
7.2 Ankerman
De ankerman plaatst de boeien in het water. Hij koppelt de contra-gewichten aan de
boeien en plaatst het anker. Mocht tijdens de wedstrijd het parcours verplaatst
moeten worden dan pakt de ankerman de boei uit het water.
7.2.1

Benodigdheden

Boeien
Koers veranderings boeien
Ankers
Gewichten
Reddingsvest
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8 Pinn-end boot
De pinn-end boot is verantwoordelijk dat de startlijn op de goede
plaats komt. Op de pinn-end boot is 1 taken.
8.1 Bestuurder
De bestuurder van de boot plaatst het pinn-end op de juiste
plaats, haaks op de wind, tegenover het startschip. Verder
plaatst de pinn-end boot de boeien voor het wachtgebied. Dit in
overleg met de wedstrijdleider.
De bestuurder moet in het bezit zijn van vaarbewijs II.
8.1.1

Benodigdheden

Pinn-end met anker
Wachtgebieds boeien
Portofoon
Pijlstok om de haaksheid te controleren
Reddingsvest

9 Specifieke walfuncties
Op de wal worden bij grote evenementen 2 functies vervuld in het regatta office. Dit
is de “Principal race officer” en de uitslagverwerking.
9.1 De Pricipal race officer
Deze persoon vervult een algehele controlerende overkoepelende taak. De PRO
heeft het contact met alle wedstrijdleiders. Voorziet in het weerbericht. Is de
ontvanger van de uitslaglijsten. Deze persoon is een gediplomeerd erkende
wedstrijdleider.
9.2 De uitslagverwerking
De uitslaverwerking verzorgt de uitslag van de race. Dit lijkt eenvoudig maar kan
behoorlijk complex worden op het moment dat er protesten, diskwalificaties etc
worden uitgevoerd. De uitslagverwerking verzorgt ook de startlijsten en de
deelnemerslijsten voor de startschepen. De uitslagverwerking wordt gedaan in het
programma ZW, dat speciaal door het WSV voor het zeilen is ontwikkeld. race
officer
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Bijlage 1 Overzicht vlaggen
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