
Wedstrijdbepalingen                                        
Hans Horrevoets Memorial Race 

Geldig op 6 oktober2019 

 
 
1. Locatie: De Amer, Westelijk deel Bergsche Maas, Zuidelijk deel Spijkerboor, Nieuwe Merwede. 
 
2. Wedstrijdorganisatie: HHMR-comite, Stichting SWSE-Drimmelen. 
 
3. Inschrijfgeld: € 10,= graag gepast te voldoen aan de inschrijftafel (voor deelnemers >17 jaar) 
 
4. Aanmelding: Iedere schipper dient zich te melden voor de wedstrijd bij het 

wedstrijdcomité. De inschrijflijst dient te worden ondertekend. De startlijst wordt uitgereikt 
samen met een klassenvlag en, indien geen zeilnummer, 2 borden voorzien van een nummer. 
Deze borden dienen (indien mogelijk) aan weerszijden van de boot, aan de zeereling bevestigd 
te worden. 

 
5. Regels: De wedstrijd is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in de Regels van 

Wedstrijdzeilen (RvW 2017-2020). Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden voorafgaand 
aan deze wedstrijd bekend gemaakt. 

 
6. Startschema:  Startseinen worden bekend gemaakt tijdens het palaver. Voor aanvang van de 

wedstrijd bevindt de startklok zich in het clubhuis. 
 

7. Start/Finish: De denkbeeldige startlijn ligt tussen de oranje vlag op de starttoren en de 1e gele 
ton voor de oostwaartse starters, tussen 2e en 3e gele ton voor de westwaartse starters. Het 
gebied tussen 1e en 2e ton is de vrije doorvaart route (tussenpassage). De denkbeeldige 
finishlijn ligt tussen de oranje vlag op de starttoren en de 1e gele ton.  Tijdens het passeren van 
de Start/Finishlijn mag niet door de finishlijn gevaren worden.     Bij een individuele terugroep 
klinkt er 1 geluidssein en wordt deze vlag getoond.    Bij een algemene terugroep (bv 
vanwege te veel, te vroeg gestarte niet herkenbare boten) klinken er 2 geluidseinen en wordt 
deze vlag   getoond.    Bij een uitstel van de start voor onbepaalde tijd (bv door 
vrachtboten) wordt deze vlag  getoond icm 2 geluidseinen.  Het startgebied dient ten alle 
tijde vrij gehouden te worden door klassen waarvoor het voorbereidingssein nog niet gegeven 
is.  Als een boot 1½ uur na de derde gefinishte boot in zijn klasse nog niet gefinisht is, krijgt hij 
automatisch de score DNF. 

 

8. De baan: De baan wordt tijdens het palaver bekend gemaakt op het scherm in de loods van 
Huib Snoek.    Het is verboden te ankeren binnen de betonning van het vaarwater.    Tijdens de 
wedstrijd vaargeul (betonning) respecteren! 

 

9. Ratings: Vanaf 2019 zal worden gevaren met dynamische ratings, gebaseerd op prestaties uit 
het verleden. Een goede prestatie levert een volgende keer een ongunstigere rating en 
andersom. 

 



10. Afwijzing van aansprakelijkheid: Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de Hans 
Horrevoets Memorial Race. (zie regel 4, besluit om wedstrijd te zeilen). Het Hans Horrevoets 
Memorial Comité, Stichting SWSE Drimmelen en al haar betrokkenen kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor ook maar enige schade aan mens of materiaal. 

 

11. Prijzen: Na het einde van de wedstrijd worden de prijzen uitgereikt in de loods van Huib Snoek, 
aan de Cromsteven te Drimmelen. 

 

12. Opgave: Voortijdig staken van de wedstrijd melden aan de starttoren:             06-25270739   
 

13.  Protesten: Deze worden na de wedstrijd afgehandeld. 
 

14. Noodgevallen: Voor noodgevallen is kanaal 10 beschikbaar. 
 

15. Zwemvest: Tijdens de wedstrijd is het dragen van een zwemvest verplicht!!!  


