
   
 

 

 

Notice of Race / Aankondiging 

Nederlands Kampioenschap ORC Double Handed 

• 100 Mijl Bruine Bank Race  10-11 september 2021 (offshore) 

• Van Uden Reco Medemblik Regatta  1-3 oktober 2021 (inshore) 

• Georganiseerd door: 
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Offshore  

100 Mijl Bruine Bank Race 2021 
10-11 september 2021 

 
Jachtclub Scheveningen 

Hellingweg 98, 2583 WH Den Haag - E-mail: 
zeilcommissie@jachtclubscheveningen.com 

Tel: havenmeester +31 (0)6 53 29 31 37 - 
havenmanager +31 (0)70 352 00 17 

 

Inshore  

Van Uden Reco Medemblik Regatta 2021 
1-3 Oktober 2021 

 
Holland Regatta Club  

in samenwerking met Regatta 
Center Medemblik - Vooroever 3, 1671 SG 
Medemblik – E-mail:info@vanudenreco.nl 

Tel: +31 (0)227 547781 / +31 (0)6 219 845 19 

Onder auspiciën van het Watersportverbond in samenwerking met de klassenorganisatie Noordzee Club 

 

[DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. 

[NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een protest door een boot is. 

[SP] geeft een regel aan waar het wedstrijdcomité zonder verhoor een standaard straf mag opleggen 

 

1 DE REGELS 

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW). 

1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van 

toepassing. 

1.3 Een aantal Regels wordt gewijzigd als hieronder vermeld. De wijzigingen zullen volledig in de 

wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere 

wedstrijdregels wijzigen: 

1.3.1 De offshore race (100 Mijl Bruine Bank Race) wordt gevaren onder de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW) zoals gewijzigd door Appendix WP, “Rules for racing around 

waypoints“, Deze Appendix is te vinden op: 

http://www.sailing.org/tools/documents/AppendixWPRulesforRacingAroundWaypoints-

[19996].pdf 

1.3.2 Het gebruik van een automatische of windvaan stuurinrichting toegestaan.  

Dit wijzigt RvW 52. 

1.4 Veiligheid  (Let op: ieder evenement kent een eigen veiligheidscategorie!). 

1.4.1 [DP] Voor de offshore race (100 Mijl Bruine Bank Race) zijn de World Sailing Offshore Special 

Regulations 2020-2021 Cat. 3 for monohulls with liferaft van toepassing. 

http://www.sailing.org/tools/documents/AppendixWPRulesforRacingAroundWaypoints-%5b19996%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/AppendixWPRulesforRacingAroundWaypoints-%5b19996%5d.pdf
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(http://www.sailing.org/tools/documents/OSR20202021-[25845].pdf) 

  

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR20202021-%5b25845%5d.pdf
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1.4.2 Tussen 22.00 en 06.00 uur Nederlandse zomertijd, vervalt deel 2 van de RRS en wordt 

vervangen door de Right of Way Rules of IRPCAS (International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea).   

 

1.4.3 [DP] Een gecombineerd goedgekeurd reddingsvest en harnas zal gedragen worden aan dek: 

• Tussen zonsondergang en zonsopkomst 

• Wanneer alleen aan dek  

• Wanneer gereefd 

• Als de ware wind meer is dan 25 knopen 

• Als het zicht is minder dan 1 Nm  

 

1.4.4 [DP] Automatic Identification System (AIS). Elke boot is verplicht om tijdens de offshore race 

een AIS transceiver te hebben die is ingeschakeld tijdens de race en die haar call sign, MMSI 

nummer, actuele bootnaam en de koers en snelheid over de grond uitzendt. 

 

1.5 [DP] Veiligheid m.b.t. de inshores (Van Uden Reco Medemblik Regatta): 

1.5.1 Voor de inshore races (Van Uden Reco Medemblik Regatta) zijn de World Sailing 
Offshore Special Regulations 2020-2021 Cat. 4 for monohulls  van toepassing. 
(http://www.sailing.org/tools/documents/OSR20202021-[25845].pdf) 
 

1.6 Iedere in Nederland woonachtige persoon aan boord die deelneemt moet voorzien zijn van 

de vereiste licentie.  

 

1.7 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.  

 

1.8 Alle deelnemers en ondersteunende personen moeten zich houden aan de coronaregels van 

de Nederlandse Overheid. Zie voor de regels: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 . Ook de organisatie zal zich 

hieraan houden.  

 

1.9 [DP] Deelnemers en ondersteunende personen moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek 

van een event official. Falen om hieraan te voldoen kan wangedrag zijn. Redelijke acties door 

event officials om COVID-19 richtlijnen, protocollen of regelgeving te implementeren, zijn 

geen onjuiste handelingen of verzuimen zelfs als later blijkt dat het onnodig was. 

 

2 RECLAME 

2.1 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.  

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR20202021-%5b25845%5d.pdf
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
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3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 

3.1 De wedstrijden zijn uitgeschreven voor alle boten van de volgende klasse: ORC Double 

Handed. 

 

3.2 Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van manage2sail.com 

100 Mijl Bruine Bank Race: https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021 

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven en het inschrijfgeld voldoen vóór 2 

september 2021. 

Van Uden Reco Regatta: https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021 

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven en het inschrijfgeld voldoen vóór 24 

september 2021. 

 

3.3 Na sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen in uitzonderingsgevallen en na overleg met 

de organisatie geaccepteerd. In dat geval moet het inschrijfgeld terstond worden voldaan. 

 

3.4 Bij inschrijving dient een bemanningslijst ingevuld te worden inclusief alle bemanningsleden 

en licenties. 

 

3.5 Bij de registratie dient het volgende te worden overlegd: 

• Een geldige ORC meetbrief. 

• Bewijs van een geldige reddingsvlot inspectie (alleen bij de 100 Mijl Bruine Bank Race). 

• Bemanningslijst voorzien van namen, adressen, vast en mobiel telefoonnummer en vast- 
en mobielnummer contactpersoon op de wal gedurende het evenement (alleen bij de 100 
mijl Bruine Bank Race). 

• Ondertekende veiligheidslijst door schipper en co-schipper (alleen bij de 100 mijl Bruine 
Bank Race). 

• Verklaring van Verantwoordelijkheid 2021. 
 

3.6 Gebruikt worden de ORC meetbrieven die het Watersportverbond beschikbaar heeft op 3 

september 2021 om 22:00 uur, behalve als gevolg van een ratingprotest of om fouten in het 

certificaat te corrigeren. 

 

 

4 INSCHRIJFGELD 

4.1 Het inschrijfgeld voor de evenementen bedraagt respectievelijk: 

4.1.1 100 Mijl Bruine Bank Race: 75 euro. 

Het havengeld bij de Jachtclub Scheveningen is van donderdag 9 september t/m zondag 12 

september inbegrepen in dit inschrijfgeld. Voor de overige dagen van vrijdag 3 september tot 

en met zaterdag 18 september is een korting van 30% op het havengeld van toepassing. 

4.1.2 Van Uden Reco Medemblik Regatta: 140 euro. 

Liggeld in Regatta Center Medemblik is vrij vanaf donderdag 30 september 2021 tot 

maandag 4 oktober 2021. Van zondagavond 26 september 2021 tot donderdag 30 

september 2021 is 50% van het reguliere havengeld verschuldigd. (Regulier is € 2,75 per 

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021
https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021
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meter per nacht). 

 

5 COMMUNICATIE 

5.1 Het online officiële mededelingen bord staat op www.manage2sail.com    

100 Mijl Bruine Bank Race: 

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021   

Van Uden Reco Regatta:  

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021 

 

5.2 [DP] Alle boten moeten een VHF radio aan boord hebben 

 

5.3 [DP] Op het water zal het wedstrijdcomité als service mededelingen kunnen doen 

via VHF radio. Het kanaal zal worden vermeld in de wedstrijdbepalingen. 

 

5.4 [DP] Behalve in noodsituaties  mag een boot [terwijl hij wedstrijd zeilt][vanaf het 

eerste waarschuwingssein tot het eind van de laatste wedstrijd van de dag] geen 

spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn 

voor alle boten. 
 

6 PROGRAMMA 

6.1 Registratie (100 Mijl Bruine Bank Race): 

In het kader van Corona-preventie zal de registratie zoveel mogelijk vooraf digitaal 

plaatsvinden, dit geldt ook voor de punten 3.4 en 3.5. Houdt hiertoe tevens de website van 

manage2sail.com in de gaten. 

 

6.2 Registratie (Van Uden Reco Medemblik Regatta): 

Gelijk aan 6.1, tenzij expliciet anders aangegeven door de organisatie. 

 

6.3 Controle op uitrusting en evenement meting: 

Voorafgaande aan de 100 Mijl Bruine Bank Race vinden controles plaats op: 

Donderdag 9 september vanaf 18.30 tot 22.00 uur. 

Vrijdag 10 september van 10.00 tot 15.00 uur. 

6.3.1 De schipper of co-schipper moet bij controles aanwezig of bereikbaar zijn.  

6.3.2 Voor het maken van een afspraak voor de controle, zal in de tweede helft van augustus een 

uitnodiging worden verstuurd. Controles buiten de standaard controle-uren kunnen worden 

aangevraagd in overleg met de organisatie. 

 

6.4 Voor beide evenementen geldt dat tijdens alle wedstrijddagen uitrusting- en 

meetbriefcontroles kunnen plaatsvinden. 

Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de 

regels genoemd in de wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door een 

uitrustingscontroleur of een meter van het wedstrijdcomité worden opgedragen om 

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021
https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021
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onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 

 

6.5 De tijden van de waarschuwingsseinen: 

6.5.1 Voor de 100 Mijl Bruine Bank Race:  Vrijdag 10 september 2021 om 18.55 uur. 

6.5.2 Voor de Van Uden Reco Medemblik Regatta:  

Vrijdag 1 oktober t/m zondag 3 oktober 2021 om 9.55 uur. 

 

6.6 Tijdens de Van Uden Reco Medemblik Regatta wordt gestreefd naar twee wedstrijden op 

vrijdag en zaterdag en één wedstrijd op zondag. 

 

6.7 Gedurende beide evenementen zullen er tevens andere zeilklassen aanwezig zijn; deze 

hebben eigen starttijd. 

 

 

7 METING 

7.1 Iedere boot moet een geldige meetbrief (ratingcertificaat) tonen. 

 

8 WEDSTRIJDBEPALINGEN 

8.1 Betreffende de 100 Mijl Bruine Bank Race geldt:  

8.1.1 De wedstrijdbepalingen zijn vanaf 20 augustus 2021 beschikbaar en worden gepubliceerd op 

het Online Notice Board: https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021#!onb 

 

8.1.2 In de periode van zaterdag 21 augustus tot en met woensdag 8 september is er de 

mogelijkheid om vragen te stellen over de Notice of Race en de Sailing Instructions. De 

vragen en bijbehorende antwoorden worden op het Online Notice Board gepubliceerd in een 

Q&A. Officiële mededelingen betreffende de NoR en/of SI worden op het Online Notice 

Board gepubliceerd. 

 

8.1.3 Vanaf donderdag 9 september zal er in aanvulling op bovenstaande ook gebruik worden 

gemaakt van een WhatsApp groep. Via de volgende link kun je jezelf aanmelden als 

deelnemer aan deze groep: https://chat.whatsapp.com/I3BGwPdaPnPKYktoWqa2So  

 

8.2 Betreffende de Van Uden Reco Medemblik Regatta geldt: 

8.2.1 De wedstrijdbepalingen zijn vanaf 20 augustus 2021 beschikbaar en worden gepubliceerd op 

het Online Notice Board:  

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021#!onb 

 

8.2.2 In aanvulling op bovenstaande wordt er ook gebruik worden gemaakt van een WhatsApp 

groep. Details worden later bekend gemaakt. 

  

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/100Mijl2021%23!onb
https://chat.whatsapp.com/I3BGwPdaPnPKYktoWqa2So
https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021%23!onb


   

 
 
 

NK Double Handed 2021 
Notice of Race / Aankondiging 

 
 

NoR/Aankondiging NK Double Handed 2021 – Versie 18 juli 2021 Pagina 7 van 11 

  

 

9 LOCATIE 

9.1 De 100 Mijl Bruine Bank Race wordt gezeild vanuit Scheveningen op de Noordzee. 

9.1.1 Aanhangsel A toont ongeveer de contouren van de plaats van het wedstrijdgebied. 

 

9.2 De wedstrijden van de Van Uden Reco Medemblik Regatta worden gezeild op het IJsselmeer 

voor Medemblik. De locatie van het startgebied zal tijdens het betreffende palaver op die 

dag bekend worden gemaakt. 

9.2.1 Aanhangsel B toont een kaartje van het IJsselmeer. 

 

10 BANEN 

10.1 De lengte van de 100 Mijl Bruine Bank Race bedraagt ongeveer 100 Nm en zal worden 

gevaren om bestaande betonning en waypoints. 

 

10.2 Tijdens de Van Uden Reco Medemblik Regatta worden alle dagen middellange baan 

wedstrijden van ca. 10-30 mijl langs bestaande betonning op het IJsselmeer gevaren. 

10.2.1 De baanbeschrijvingen van de middellange banen worden ’s ochtends uitgereikt.  

Dit tijdens het palaver en/of via het Online Notice Board:  

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021#!onb 

 

 

11 STRAF SYSTEEM 

11.1 Voor de alle klassen is RvW 44.1 gewijzigd zodat de Twee-Ronden straf is vervangen door de 

één-Ronde straf. 

 

 

12 SCORING EN RATING 

12.1 Voor de berekening van de wedstrijdresultaten is de ‘Coastal/Long Distance Time on Time’  
rating van toepassing zoals die op het Double Handed certificaat vermeld staat. 
 

12.2 Voor het Nederlands Kampioenschap Double Handed zal de einduitslag worden bepaald door  
een combinatie van de uitslag van de 100 Mijl Bruine Bank Race en de wedstrijden tijdens de 
Van Uden Reco Medemblik Regatta. 
 

12.3 Om voor de NK titel in aanmerking te kunnen komen moet aan beide events worden 
deelgenomen en reglementair worden gestart. 
 

12.4 De offshore race (100 Mijl Bruine Bank Race) heeft als vermenigvuldigingsfactor: 1,5 
 

12.5 De inshore wedstrijden (Van Uden Reco Medemblik Regatta) tellen ieder éénmaal (1x). 
 

12.6 De 100 Mijl Bruine Bank Race is niet aftrekbaar. 
 

https://www.manage2sail.com/nl-NL/event/VURMedemblik2021#!onb
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12.7 Vier wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken. 
 

12.8 (a) Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het 
totaal  
zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b)  Wanneer 5 of 6 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn 
van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score, behoudens de score van de 100 
Mijl Bruine Bank Race. 
 

 
13 LIGPLAATSEN 
13.1 Boten moeten op de hun toegewezen plaats liggen als ze in de haven zijn. 

 
 

14 [NP][DP] BEPERKINGEN OP UIT HET WATER HALEN 
14.1 [DP] Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de twee evenementen 

behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de vooraf gegeven schriftelijke 
toestemming van het wedstrijdcomité. In de periode tussen de 100 Mijl Bruine Bank Race en 
de Van Uden Reco Medemblik Regatta zijn geen beperkingen van toepassing. 
 

15 [NP][DP] DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN 
15.1 [DP] Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen 

niet worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd 
en het einde van de wedstrijdserie. In de periode tussen de 100 Mijl Bruine Bank Race en de 
Van Uden Reco Medemblik Regatta zijn geen beperkingen van toepassing. 
 
 

16 PRIJZEN 

16.1 De bemanning van de winnende boot verkrijgt de titel Nederlands Kampioen. 

Het Watersportverbond stelt voor de winnende boot of team een blauwe wimpel ter 

beschikking, alsmede een medaille voor ieder lid van de bemanning van de eerste drie boten 

of 

teams (voor wijzigingen in de bemanning gedurende het kampioenschap zullen geen 

additionele medailles beschikbaar worden gesteld). 

 

16.2 Tevens zullen er na afloop van de 100 Mijl Bruine Bank Race en de Van Uden Reco 

Medemblik Regatta nog evenementprijzen worden uitgereikt. 
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17 RISICOVERKLARING 
17.1 RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen 

aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. Door deel te 
nemen aan de genoemde evenementen bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen 
een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke 
wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het 
handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een 
instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen 
bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of 
dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken. 
 

17.2 De organiserende autoriteiten, te weten de leden van het bestuur en de betrokken 
commissieleden van Jachtclub Scheveningen, de Holland Regatta Club, de leden van het 
wedstrijdcomités, Regatta Center Medemblik b.v. en haar vertegenwoordigers en de 
sponsoren van beide evenementen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële 
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na 
de wedstrijden. 
 
 

18 VERZEKERING 
18.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 

minimum bedrag van € 1.500.000,- per incident of het equivalent daarvan. 
 
 

19 DATA PROTECTIE 
19.1 Door deelname aan de 100 Mijl Bruine Bank Race en de Van Uden Reco Medemblik Regatta, 

verlenen deelnemers de organiserende autoriteiten en de sponsoren automatisch het recht 
om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, 
audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, 
die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de 
locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek. 
 
 

20 BOTTOM LINE 
Het doel van deze Notice of Race en de wedstrijdbepalingen is het bevorderen van goede 
wedstrijden, sportief gedrag en het vermijden van aanvaringen. Vanwege de Corona situatie 
en bijkomende preventie, kunnen sommige zaken mogelijk anders lopen dan u van ons 
gewend bent, daarvoor vragen wij uw begrip. 
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Bijlage A: Contouren wedstrijdgebied 100 Mijl Bruine Bank Race 

Het wedstrijdgebied bevindt zich in de rechthoek tussen: 

52°00.0N en 53°00.0N en 003°00.0E en 004°40.0E 
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Bijlage B: Contouren wedstrijdgebied van de Van Uden Reco Medemblik Regatta 

 

De locatie van het startgebied is ten noorden van het Regatta Center Medemblik en zal tijdens het 

betreffende palaver op die dag bekend worden gemaakt. 

 

 


