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Aankondiging 
voor de 

Pampus Midzomer Easy Week 
van 16 t/m 20 augustus 2021 

voor de Pampusklasse, 
te houden op de Loosdrechtse Plassen, 

georganiseerd door  
de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ (KWVL). 

 
1 REGELS 
1.1 Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor 

Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 - 2024. 
1.2 De volgende Regels worden gewijzigd: regel 29.2 (algehele terugroep) en regel 33 (het 

volgende rak van de baan wijzigen). De wijzigingen zullen volledig in de 
wedstrijdbepalingen worden vermeld. De wedstrijdbepalingen kunnen ook andere 
wedstrijdregels wijzigen. 

1.3  In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 
1.4 Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de 

vereiste licentie. 
1.5 RvW Appendix T, Arbitrage, is zo nodig van toepassing. 
 
2 WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 De Lokale Wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor 

de eerste start op de website van de KWVL (www.kwvl.nl) te vinden zijn 
 
3 DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
3.1 Het evenement is uitgeschreven voor de Pampusklasse en inschrijvers dienen lid te zijn 

van de klasse organisatie. 
3.2 Inschrijving vindt plaats via de website van de Pampusclub: www.pampusclub.nl. 
3.3 De inschrijving opent op 1 juni 2021 om 12:00 uur en sluit zodra het maximum aantal is 

 bereikt, dan wel uiterlijk op 15 juli 2021 om 21.00 uur.  
3.4 Om als deelnemer in het evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle 

inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben. De inschrijving is 
definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. De datum waarop het inschrijfgeld binnen 
is, bepaalt de volgorde van aanmelding.  

3.5 Het maximaal aantal deelnemende boten is 50 te verdelen over 2 startgroepen. 
Mochten omstandigheden als gevolg van Corona de mogelijkheden wijzigen, dan 
wordt het maximaal aantal deelnemende boten teruggebracht tot één startgroep van 
30 boten op basis van de volgorde van inschrijving. 

3.6 Het inschrijfgeld voor de 5 dagen bedraagt € 150. 
3.7 Wanneer de inschrijving succesvol is afgerond, worden de namen en zeilnummers 

 op een lijst op de website www.pampusclub.nl weergegeven. 
3.8 Bij terugtrekking na 15 juli vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats 
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3.9 In geval van planbare programmabeperkingen als gevolg van Corona-regels, zal 

eventueel, en indien mogelijk, naar rato een deel van het inschrijfgeld worden 
gerestitueerd. 

3.10 Deelnemers respecteren de Corona-maatregelen van het R.I.V.M., van de lokale 
overheid, van het bestuur van de KWVL, Pos Catering en de wedstrijdorganisatie. 

 
4 PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN  
4.1 Er wordt gevaren op zgn. plassenbanen. De banenkaart is verkrijgbaar bij het 

wedstrijdkantoor. 
4.2 Er zijn maximaal 2 startgroepen. 
4.3 Er zal iedere dag om 13.00 uur een palaver wordt gehouden.  
4.4 Het eerste waarschuwingssein wordt om 14.15 uur gegeven. 
4.5 Indien de windsterkte gemiddeld groter is dan 20 knopen, gemeten over een periode 

van minimaal 5 minuten, zal er niet worden gestart. 
4.6 Op de laatste dag van het evenement zal er na 15.00 uur geen waarschuwingssein 
 voor een startserie meer gegeven worden. 
 
5.  LOCATIE 
5.1 Het wedstrijdkantoor is gevestigd in de Sociëteit van de KWVL,  

Oud-Loosdrechtsedijk 151-153, 1231 LT Loosdrecht.  
5.2 Het officiële mededelingenbord bevindt zich in de hal naast het wedstrijdkantoor.  
5.3 Mededelingen en uitslagen zullen zo mogelijk ook op de website www.kwvl.nl worden 

vermeld. 
5.4 Seinen op de wal worden getoond aan de vlaggenmast nabij het wedstrijdkantoor 
 
6  SCOREN 
6.1 Het lage Punt Systeem zal van toepassing zijn. 
6.2 Wanneer 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van 

zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score. 
 
7 DATA PROTECTIE 

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende 
autoriteit 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. 
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8 RISICOVERKLARING  
8.1 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 dit evenement 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. 

8.2 De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële 
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende 
of na de wedstrijdserie. 

 
9 VERZEKERING 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een 
minimum bedrag van Euro 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan. 
 

10 PRIJZEN 
 Er worden dagelijks prijzen uitgereikt welke geen relatie hoeven te hebben met de 

finish-volgorde van de wedstrijden. Daarnaast worden aan het einde van het 
evenement overall-prijzen uitgereikt. 
 

11 INFORMATIE 
11.1 Verdere Informatie is te vinden op de website van de KWVL (www.kwvl.nl) en op de 

website van de Pampusclub (www.pampusclub.nl). 
11.2 In appendix A van deze aankondiging vindt u het totale programma van de Pampus 

Midzomer Easy Week 2021. Wijzigingen zijn voorbehouden 
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APPENDIX A: PROGRAMMA PAMPUS MIDZOMER EASYWEEK 2021 
 
Maandag 16 Augustus 2021 
11:00 Ontvangen en kranen boten van buiten KWVL op P-zuid 
12:30 Opening EasyWeek 
13:00 Palaver door wedstrijdleider 
14:15 Start wedstrijd 
16:30 Openingsborrel 
17:30 Uitreiking dagprijzen 
17:45 Pleinborrel “with a twist” 
 
Dinsdag 17 Augustus 2021 
13:00 Palaver door wedstrijdleider 
14:15 Start wedstrijd 
17:00 Uitreiking dagprijzen 
17:30 “Borrel aan de Plas” 
 
Woensdag 18 Augustus 2021 
12:00 Riva Aquarama experience in de haven 
13:00 Palaver door wedstrijdleider 
14:15 Start wedstrijd 
17:00 Uitreiking dagprijzen 
17:30 St. Tropez themadiner 
 
Donderdag 19 Augustus 2021 
13:00 Palaver door wedstrijdleider 
14:15 Start wedstrijd 
17:00 Gezin/familie wedstrijd en “Torenborrel” 
18:00 Uitreiking dagprijzen 
 
Vrijdag 20 Augustus 2021 
13:00 Palaver door wedstrijdleider 
14:15 Start wedstrijd 
16:30 Laatste prijsuitreiking 
17:00 Afsluiting en eindborrel 
 
 
Eventuele wijzigingen in het programma worden conform de reguliere mededelingen 
gecommuniceerd. 
 
 
 
  


