
WINTERSERIE VOOR ORC GEMETEN BOTEN OP HET GOOIMEER 
 

WIE WORDT DE WINTERKAMPIOEN VAN HET GOOIMEER? 

 
Inschrijven  : https://www.rzvnaarden.nl/activiteiten/52/winter-wac 
Race documenten : https://www.rzvnaarden.nl/racedocs-winterwac 
Whatsapp  : https://chat.whatsapp.com/BqOxHuvVDjrJRZXBYl4Kll 
Uitslagen  : https://www.rzvnaarden.nl/uitslagen-winterwac 
E-mail   : wedstrijd@rzvnaarden.nl 
Telefoon  : 0652824922, wedstrijdcommissie, Xander Bianchi 

 
 

(De volledige spelregels staan beschreven in de gecombineerde Notice of Race en Sailing 
Instructions. Dit document is te vinden op de website van de Roei en Zeilvereniging Naarden. 

www.rzvnaarden.nl). 
 
De winterserie bestaat uit 6 wedstrijddagen met 1 middellange wedstrijd per wedstrijddag. 
Wedstrijddagen zijn: 6 november 2022 – 27 november 2022 – 11 december 2022 – 22 
januari 2023 – 12 februari 2023 – 19 maart 2023 
Dus ongeveer 1 keer per maand op zondag een middellange baanwedstrijd. We beginnen na 
de Pinguïn cup van Almere. 
 
Start is om 11.30 met een finish rond 15.00 uur. Iedere wedstrijddag is er een prijsuitreiking 
met op 19 maart 2023 een overal prijsuitreiking. Voor de WINTERKAMPIOEN prijs is er 1 
aftrek mogelijk. 
 
De kosten voor deelname aan de hele serie bedragen voor leden van de RZV Naarden 25 
euro en voor niet leden 35 euro. 
 
Het zeilgebied is het Gooimeer en/of het Markermeer. Start en finish zijn midden op het 
Gooimeer zie ook de bijlage in de NoR/SI. 
 
Er worden geen seinen op de wal gegeven. Communicatie gaat via marifoon en een 
Whatsapp Groep. Dit is een open en voor iedereen toegankelijke WhatsApp groep. 
Aanmelden hiervoor kan via onderstaande link. Ook is de wedstrijdcommissie bereikbaar via 
het emailadres wedstrijd@rzvnaarden.nl   
 

https://chat.whatsapp.com/BqOxHuvVDjrJRZXBYl4Kll 
 

3 keer 7 regel: 
Wanneer op de wedstrijddag ’s ochtends om 07.00 uur op pagina 710 van teletekst een 
windwaarschuwing voor het Markermeer  van 7 bft of meer is afgegeven gaat de wedstrijd 
niet door. 
 
Verplichtingen: 
Zwemvesten zijn altijd verplicht 
Een werkende marifoon die standby staat op kanaal 71 is verplicht. 
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SCORING: 
We zeilen onder ORC triple number voor coastal/long distance met een lage punten system 
 
PROTESTEN: 
Protesten dienen afgehandeld te worden tussen partijen aan de bar. Indien dit niet tot een 
door alle partijen gedragen besluit leidt neemt de wedstrijdleiding een beslissing. Tegen 
deze beslissing is geen beroep mogelijk. De winnende partij dient de bar rekening te 
voldoen. 
 
 
 
Inschrijven kan via de website van RZV Naarden of klik op deze link: 
https://www.rzvnaarden.nl/activiteiten/52/winter-wac  
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