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Voorwoord

Vrede in Vrijheid

Precies 75 jaar na de bevrijding van Nederland, konden we het 75-jarig bestaan van ons
boottype Vrijheid vieren. Op dat moment bestond de klassenorganisatie exact 60 jaar. Bij
deze jubilea hadden we graag in 2020 stilgestaan, maar corona gooide helaas roet in het
feestelijke eten. Nu mogen we wel weer bij elkaar komen en daarom willen we dit jaar, in
vrijheid én in vrede, het 75-jarig bestaan van de Vrijheid vieren.
Hoe uitbundig we dat gaan doen, weten we nog niet precies. Op ongeveer 1500 kilometer
naar het oosten, wordt de vrijheid bruut verstoord door een oorlog. Rusland is Oekraïne
binnengevallen en richt daar een niet te bevatten ravage aan. Er wordt fel gevochten en er
vallen vele slachtoffers. Van vrijheid is in Oekraïne op dit moment in het geheel geen sprake.
Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid, voor vrijheid moet je moeite doen. Laten we dubbel en
dwars waarderen dat we in vrijheid het jubileum van onze Vrijheidjes kunnen beleven.
Renate,  Ewout  en  Dirk  zijn  de   organisatoren  van  het  jubileumevenement  en  als
klassenorganisatie daar zijn we zeer blij mee. Eveneens danken we Watersportvereniging de
Schinkel, omdat het jubileumevenement in samenwerking met hen wordt uitgevoerd.  De
Schinkel neemt onder meer de organisatie van de wedstrijden op zich.
Wanneer wij tijdens het evenement in Vrijheden tegen elkaar strijden op het water, hoop ik
dat we daarna in vrede en vrijheid aan de bar kunnen nagenieten. 

Peter Verhoeven
Voorzitter VKO

Zoals  onze  voorzitter  terecht  al  opmerkt  is  vrede  een  kostbaar  goed  en  lang  niet
vanzelfsprekend. Ik ben zeer dankbaar, dat wij dit weekeinde samen in vrede kunnen zeilen in
onze fraaie, oude, houten bootjes. Laten we er iets moois van maken.

Omdat lang niet iedereen zo gelukkig is in vrede te kunnen leven, vraag ik jullie te denken
aan de slachtoffers van oorlogen en rampen elders in de wereld. Het Rode Kruis zorgt zo
goed als het kan voor deze mensen. Voor wie hen iets wil geven staat er een collectebus in het
clubhuis van WV de Schinkel, of doneer op gironummer NL33 INGB 0000 0008 81.

Dankjewel, 
Renate Voetter-Zwaans.



Jubileum 75 Jaar Vrijheidsklasse/ Schinkel Evenement2022

WV de Schinkel organiseert op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 in samenwerking met de
VrijheidsKlasse Organisatie het Schinkel Evenement2022 tezamen met de viering van het 75-
jarig bestaan van de Vrijheidsklasse. Er zal wedstrijd gevaren worden op beide dagen, waarbij
de viering van het Jubileum voornamelijk op de zaterdag plaatsvindt. Die dag zijn er speciale
prijzen voor de eerste boot bij de bovenboei, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een
lekkere avondmaaltijd en is er ‘s avonds feest met live muziek. Op zondag 21 april wordt
tussen de wedstrijden om 13.00 uur een lunch op het water verstrekt.

De wedstrijden:
De wedstrijden worden gevaren op De Nieuwe Meer. (Rieker Plas). Op de wedstrijdserie zijn
van toepassing de Regels  voor Wedstrijdzeilen  (RvW) 2021-2024,  de bepalingen van het
Watersportverbond, de klassenvoorschriften van de Vrijheidsklasse en de wedstrijdbepalingen
voor dit Evenement (zie verderop in deze wedstrijdbepalingen).

Privacy
Iedere  deelnemer  (stuurman  en  bemanning)  gaat  door  in  te  schrijven  en  deel  te  nemen
akkoord  met  het  vermelden  van  zijn  deelname  op  de  website  van  WV  de  Schinkel
(zeilnummer, stuurman, bemanning) evenals de vermelding van de einduitslag op de website,
in de clubbladen van WV de Schinkel en de Vrijheidsklasse Organisatie en in het clubhuis en
met  het  gebruik  van  tijdens,  voor  en  na  de  wedstrijden  gemaakte  foto’s  voor  de
verslaglegging van dit evenement. 
Mochten er  om privacyredenen bezwaren zijn  tegen het  gebruiken van deze gegevens en
foto’s, dan gelieve vooraf contact op te nemen met de organisatie.

Wedstrijdcommissaris: Renate Voetter-Zwaans
wedstrijdcommissaris@wvdeschinkel.nl / 06-1987 7179  

Wedstrijdleiding: Jan Mulder
Startschip: Atalante
Schipper: Fred Cassee
Protestcommissie: n.t.b.

mailto:wedstrijdcommissaris@wvdeschinkel.nl


Informatie:
Informatie  en  Meldpunt  voor  de wedstrijden  is  gevestigd  in  het  clubhuis  van  de  WV de
Schinkel  en  geopend  op  zaterdagochtend  van  08:30  tot  12:00u.  Laatkomers  melden  bij
wedstrijdleiding op het water.
Telefoon clubhuis: 020-644 57 13
Wedstrijdcommissaris: 06-1987 7179  / wedstrijdcommissaris@wvdeschinkel.nl

Openingstijden clubhuis: 
zaterdag van 8:00- 0:00u
zondag vanaf 8:30- 20:00u.

Boten te water:
donderdag van 16:00-18:30u.*),
vrijdag in overleg,
 zaterdag 9:00-12:00u

Uittakelen: 
zondag na de prijsuitreiking
maandag evt. in overleg.

Overnachten:
Overnachtingen  mogelijk  per  boot,  met  camper  of  tent  op  de  haven.  Melden  bij  de
havenmeester. Logeeradressen in overleg aanmelden bij de wedstrijdcommissaris.

*)  Donderdagavond  12  mei  kan  indien  gewenst  deelgenomen  worden  aan  de  DAZ-
wedstrijden (donderdagavond zeilwedstrijden) competitie van WV de Schinkel – eerste start
19:00, eerste aankondigingssignaal 18:55u.
Melden bij de wedstrijdcommissaris of gewoon zorgen, dat je vijf voor zeven bij de startlijn
bent. Uitslag wordt meestal de volgende dag rondgestuurd via mail en chat-groepen.



Wedstrijden:

Klassevlag: lettervlag V of VKO-verenigingsvlag 
De merktekens van de baan zullen tijdens het Palaver bekend worden gemaakt.

Zaterdag 14 mei:

10:30u Palaver

11:55u Aankondigingssignaal eerste wedstrijd
12:00u Start eerste wedstrijd
Direct aansluitend twee wedstrijden

13:30 Ontvangst/inschepen gasten te water
14:00u Vertrek sloepen

16:25u Aankondigingssignaal Klompzeilen
16:30u Start Klompzeilen

17:00 Prijsuitreiking Bovenboeiprijzen en ...

18:00-19:00: Diner
20:00-23:00: Avondprogramma

Zondag 15 mei:

09:00u indien nodig Palaver

09:55u aankondigingssignaal vierde wedstrijd
10:00u Start vierde wedstrijd
aansluitend vijfde wedstrijd

lunch tussen wedstrijd vijf en zes, wordt aangereikt vanuit de rescueboten

14:00u Tijdsindicatie start zesde wedstrijd.
Na de lunch afhankelijk van de omstandigheden nog één of twee wedstrijden.
Het einde van de races wordt aangekondigd doordat de oranje vlag niet meer gehesen wordt
op het startschip.
Er wordt na 15:15u niet meer gestart.

Veiligheid:

Men is verplicht altijd zwemvesten te dragen. 

WV De Schinkel noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, 
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk
letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de 
wedstrijden.
Ieder deelnemend jacht dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 2.000.000,- per gebeurtenis. 



Wedstrijdbepalingen en de baan:

Houd rekening met een vaartijd van de haven naar de start van ongeveer een half uur. Iedere
deelnemer moet zich melden door langs te varen bij het startschip vóór de eerste wedstrijd van
de dag en zich altijd afmelden bij het startschip als hij/zij de deelname stopt gedurende de
wedstrijd.

Inschrijfgeld:
€45,00 per boot (incl. lunch zondag), maaltijd zaterdagavond 15,- pp. Extra inschrijvingen
voor niet-bemanningsleden zijn  mogelijk.  Inschijven via  de website  van WV de Schinkel
(kopje zeilen/jubileum etc.):

https://www.wvdeschinkel.nl/inschrijvenschinkelevenement2022

Inschrijven op 14 mei: € 50,- per boot en maaltijd € 17,50 pp.  De organisatie behoudt zich 
het recht voor geen maaltijden meer te kunnen bijbestellen op 14 mei.

Prijzen:
Babushka’s./ wisselprijs
Extra prijzen voor de boot, die in de races op zaterdag als eerste de bovenboei bereikt.

Volgen: 
Op alle dagen is iedereen die de Vrijheidsklasse een warm hart toedraagt van harte welkom
bij WV de Schinkel,  Jachthavenweg 140, 1081 KJ Amsterdam. Meevaren in een sloep is
mogelijk op zaterdagmiddag, inschepen vanaf 13:30u.



Wedstrijdbepalingen voor de wedstrijden van het
 Schinkel/Vrijheid75Evenement2022

Deel I Regels
1.1 Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-
2024, de bepalingen van het Watersportverbond en daarbij de klassenvoorschriften van de
Vrijheidsklasse, de aankondiging en deze wedstrijdbepalingen.

2 Inschrijvingen
2.1  In  aanmerking  komende  boten  kunnen  worden  ingeschreven  via  het
inschrijvingsformulier op de site van WV de Schinkel. Inschrijving op de dag zelf: 50,- euro
per boot, maaltijd 17,50 per persoon. De organisatie kan aangeven, dat het regelen van extra
maaltijden niet meer haalbaar is.

3 Mededelingen aan de deelnemers
Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord,
geplaatst in het clubhuis van de WV De Schinkel.

4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden vermeld minimaal 1 uur voor aanvang
van de 1e wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt.

5 Seinen op de wal
5.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast bij het clubhuis.

6 Programma van de wedstrijden
6.1 Zie bladzijde 5.

7 Lunch en diner
Op zondag verstrekt de organisatie lunch op het water. Op zaterdag dienen de deelnemers zelf
voor lunch te zorgen. Op zaterdagavond wordt er een gezamenlijk diner georganiseerd (zie de
informatie op bladzijde 4 en 5

8 Startgebied
8.1 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan
weerszijden van de startlijn. 

9 Baan
9.1 De te zeilen baan, alsmede de volgorde, waarin de merktekens moeten worden gerond of 
voorbijgevaren, wordt tijdens het palaver voor aanvang van de 1e wedstrijd in het clubhuis 
van WV De Schinkel bekendgemaakt. De baan kan, als de weersomstandigheden dit vereisen 
ingekort worden.

10 Merktekens
De merktekens van de baan worden tijdens het palaver bekend gemaakt.



11 Start 
11.1 Het startschip Atalante is herkenbaar aan een oranje vlag in de top van de mast.
11.2 Het startschip bevindt zich aan een uiteinde van de startlijn. In verband met de wettelijke
ankerbeperkingen hoeft het startschip niet voor anker te liggen.
11.3 De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26.
11.4 De startlijn is gedefinieerd als de lijn tussen een gele boei aan stuurboordzijde en een 
gele boei aan bakboordzijde, gezien in de richting van het eerste merkteken. Of omgekeerd.
11.5 Een boot mag niet later starten dan 4 minuten na zijn startsein.
11.6 In afwijking van Wedstrijdseinen "X" ( RvW) zullen bij het tonen van seinvlag "X" 
aanvankelijk herhaalde geluidsseinen worden gegeven.

12 Comitéschepen
12.1 Comitéschepen en rescueboten zijn herkenbaar aan:
het opschrift RESCUE op de romp en/of een blauwe vlag met reddingsboei.
12.2 Handelingen van comitéschepen zullen geen grond voor verhaal vormen.

13 Finish
13.1 De finish van de wedstrijden vindt plaats bij het startschip.
13.2 De finish wordt gemarkeerd door twee gele boeien aan de andere zijde van het startschip.
(Start en Finish zijn dus apart).

14 Tijdslimieten
14.1 Boten, die in gebreke blijven te starten binnen vier minuten na hun startsein worden 
aangemerkt als niet gestart (DNS).
14.2 Indien de eerste boot niet binnen 10 minuten het eerste merkteken gepasseerd is wordt de
wedstrijd afgebroken.
14.3 Boten, die niet binnen 15 minuten na de eerste boot in hun wedstrijd finishen, worden 
aangemerkt als niet gefinisht (DNF).
14.4 Wanneer geen der boten in een wedstrijd erin slaagt om de wedstrijd binnen 45 minuten 
te zeilen, kan de wedstrijd worden afgebroken.

15 Protesten
15.1 Protesten moeten worden geschreven op formulieren, die verkrijgbaar zijn bij de 
informatie in het clubhuis van de WV de Schinkel en moeten daar worden ingediend binnen 
90 minuten na het einde van de laatste wedstrijd van een dag.
15.2 Mededelingen over protesten zullen worden aangeplakt binnen 15 minuten na het 
verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de 
behandeling van de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken.
15.3 In afwijking van regel 65.2 (RvW) moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak 
schriftelijk worden ingediend binnen een uur na de mondelinge uitspraak.
15.4 In afwijking van regel 66 (RvW) is de tijdlimiet voor indienen van een verzoek tot 
heropening gesteld op één uur na de mondelinge uitspraak van het protest.

16 Puntentelling/Scoring
16.1 De resultaten worden gescoord via het Lage Punten Systeem Regel A 2.
16.2 Een minimum van 5 wedstrijden moet gezeild worden om de aftrekbare, slechtste score 
af te mogen trekken van het resultaat.



16.3 Regel A 8.2 is niet van toepassing. In geval van gelijk resultaat geldt het resultaat van de 
laatste wedstrijd.

17 Prijsuitreiking
De streeftijd voor de prijsuitreiking, in het clubhuis van WV de Schinkel, is  zondag 15 mei 
17:00 uur

Deel II Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen
NB: Boten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot
protesteren.

1. Veiligheid
1.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten
van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of
van diegene die de boot heeft ingeschreven.

1.2 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten voor het einde van een wedstrijd dienen het RC
hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich onverwijld na terugkeer in de haven bij de
informatie te melden.
1.3 Indien een van de seinen 'N boven H', 'OW boven H' of  'OW boven A' op een of meer
Rescue-vaartuigen wordt getoond, dienen de deelnemende boten onverwijld naar de haven
van WV de Schinkel of WV de Koenen terug te keren. Het binnenlopen van een andere haven
is slechts toegestaan in geval van nood. Indien boten een andere haven binnenlopen, dient de
informatie onverwijld telefonisch in kennis te worden gesteld (zie 3).

2. Aansprakelijkheid en Verzekering
2.1 WV De Schinkel noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij,
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk
letsel  daarbij  inbegrepen,  welke  direct  of  indirect  kan  ontstaan  voor,  tijdens  of  na  de
wedstrijden.
2.2  Ieder  deelnemend  jacht  dient  in  het  bezit  te  zijn  van  een  geldige  verzekering  tegen
wettelijke aansprakelijkheid met een minimumdekking van € 2.000.000,- per gebeurtenis.

3. Informatie
De informatie is gevestigd in: het clubhuis van de WV De Schinkel. Telefoon: 020 - 6445713
Of vraag de wedstrijdcommissaris: 06-1987 7179

4. Zeilnummers
Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer waarmee de boot ingeschreven is of
dat in overleg met het wedstrijdcomité is vastgesteld.

5. Deelnemerslijst
De  officiële  deelnemerslijst  wordt  zo  spoedig  mogelijk  na  het  registreren  van  de  boten
bekendgemaakt op het Mededelingenbord of zichtbaar gemaakt op het televisiescherm in het
clubhuis.



6. Uitslagen
Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het
mededelingenbord of op het televisiescherm in het clubhuis.

7. Weerbericht
Op de wedstrijddag zal een weerbericht op het mededelingenbord worden gehangen en/of op
de TV worden gezet. 

8. Wal- en Havenbepalingen
De  aanwijzingen  van  de  havenmeester  of  de  betreffende  walcommissaris  dienen  stipt  te
worden opgevolgd.

Route naar WV de Schinkel,
Vanuit richting Coentunnel:
Volg weg richting Amersfoort, houd de rechterbaan aan op de A10. 
Eerste afslag S108 direct na fly-over (let op: eerst 3 banen rechts uitvoegen)
Onderaan afrit middelste baan rechtdoor naar bedrijvenpark ‘Zuiderhof’

Vervolgens langs het glazen schoen-gebouw, de spoorweg oversteken (pas op fietsers!) en de
weg naar links volgen.
Dit is de Jachthavenweg. Deze volgen tot en met het fietspad (auto te gast) en rijd over de
stenen  brug  direct  aan  de  rechterkant  op  no.140  ligt  jachthaven  WV  de  Schinkel.
Boten/trailers via grote achterhek, verder op dit pad. Trailers in de grote loods. 

Vanuit richting Amersfoort
Op de ring A10 Zuid afslag S108 (VU) 
Onderaan afrit linksaf, meest rechterbaan van vak linksaf. Daarna eerste afslag rechts.
Vervolgens langs het glazen schoen-gebouw, de spoorweg oversteken (pas op fietsers!) en de
weg naar links volgen.
Dit is de Jachthavenweg. Deze volgen tot en met het fietspad (auto te gast) en rijd over de
stenen  brug  direct  aan  de  rechterkant  op  no.140  ligt  jachthaven  WV  de  Schinkel.
Boten/trailers via grote achterhek, verder op dit pad.

Parkeren
Trailers parkeren in de grote loods. 
Auto’s  parkeren  kan  verderop  tegenover  de  VEBA  of  terug  langs  de  wegen  van  het
kantorenterrein.  Betaald  parkeren  doordeweeks  tot  09:00-19:00u,  zaterdag  en  zondag  vrij
parkeren.
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