Aankondinging / Notice of Race

20, 21, 22 April 2019
Kagerplassen, Warmond.
KWV De Kaag
in samenwerking met de Cadet en Yngling Klassenorganisaties.
in conjunction with Cadet and Yngling Class Organisations

1 Regels / Rules
1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in De Regels
voor Wedstrijdzeilen (RvW). De Nederlandse tekst in de aankondiging zoals
gepubliceerd op de website van KWV de Kaag is leidend.
The series of races is conducted by rules als defined in “Racing Rules of Sailing
(RRS)”. The Dutch text in the "Aankondiging" as published on the website of KWV
de Kaag is leading and takes preference over the English text.

1.2

Reserve / Reserved

1.3

Verantwoordelijke personen/stuurmannen/stuurvrouwen, die woonachtig in
Nederland zijn, dienen te beschikken over een geldige wedstrijdlicentie die
afgegeven is door het Watersportverbond. Bemanningsleden, die woonachtig in
Nederland zijn, dienen te beschikken over een geldige bemanningslicentie die
afgegeven is door het Watersportverbond. Deze licentie is voor het evenement tevens
tegen betaling van € 3,= te verkrijgen bij de informatie voorafgaand aan de
wedstrijden.
Responsible persons/helm, holding residence in the Netherlands, are obliged to
present a valid license issued by “Watersportverbond”. Crew holding residence in
the Netherlands are obliged to present a valid crew license issued by
“Watersportverbond”. This crew license can be obtained at the information desk
prior to the races (costs €3,=).

1.4

De wedstrijdbepalingen kunnen wedstrijdregels wijzigen. De wijzigingen zullen
volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.
Sailing instructions may change the rules of racing. Changes will be published in the
sailing instructions (SI)

1.5

De klassenvoorschriften worden niet gewijzigd.
Class rules will not be altered and/or changed.

1.6

RvW Appendix T zal van toepassing zijn.
RRS Appendix T is applicable

2 Reserve / Reserved
3 Deelnamerecht en Inschrijving.
Right of Participation and Registration.
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3.1

De wedstrijd is uitgeschreven voor alle boten van de volgende klassen: Cadet en
Yngling.
The competition is open for all boats of the following classes: Cadet and Yngling.

3.2

Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de websites van de
desbetreffende klasse organisaties.
Participating boats can register via the websites of the relevant class organizations.
Cadet:
www.cadet.nl
Yngling:
www.yngling.nl

3.3

Voor de sluitingsdata zie ook de desbetreffende websites.
For the closing dates see also the relevant websites.

4 Reserve / Reserved
5 Inschrijfgeld.
Entry fee.
5.1

Voor het inschrijvingsgeld zie ook de desbetreffende websites van de
klassenorganisaties.
For the registration fee see also the relevant websites of the class organizations.
Cadet:
www.cadet.nl
Yngling:
www.yngling.nl

6 Reserve / Reserved
7 Programma van wedstrijden.
Programme and schedule of races.
7.1

Registratie van de deelnemers vindt plaats aan de informatiebalie bij de
Kaagsociëteit op zaterdag 20 april tussen 9.00 en 10.30 uur.
Verantwoordelijke personen dienen bij registratie het bij de meetcertificaat
behorende registratiebewijs 2019 te tonen, alsmede een bewijs van verzekering van
de ingeschreven boot te overleggen. Deelnemers dienen, indien van toepassing,
tevens vóór aanvang van de wedstrijdserie hun startlicentie en bemanningslicenties te
tonen.
Voorkom wachttijden bij de informatiebalie en zorg op tijd voor de vereiste licenties!
Registration of the participants takes place at the information desk at the Kaag
Sociëteit on Saturday 20 April between 9 am and 10 am.
Responsible persons must present the registration certificate 2019 that accompanies
the measurement certificate, as well as proof of insurance for the registered boat.
Participants must, if applicable, also show their starting license and crew licenses
before the start of the competition series.
Avoid waiting times at the information desk and have the required licenses ready!

7.2

Reserve / Reserved

7.3

Data van de wedstrijden / Dates of the races
Datum 1ste start per Klasse / Date 1st start per Class
Zaterdag 20 april / Saturday 20th of April
11:00 – Cadet
12:00 – Yngling
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Zondag 21 april / Sunday 21st of April
10:30 – Cadet
10:40 – Yngling
Maandag 22 april / Monday 22nd of April
10:30 – Cadet
10:40 – Yngling
7.4

Aantal wedstrijden / number of races
Cadet:
Dag / Day Ochtend / Morning

Middag / Afternoon

April 20

2 (back to back)

1

April 21

2 (back to back)

1

April 22

2 (back to back)

-

Dag / Day

Ochtend / Morning

Middag / Afternoon

April 20

-

2 (back to back)

April 21

2 (back to back)

2 (back to back)

April 22

3 (back to back)

-

Yngling:

7.5

Reserve / Reserved

7.6

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein worden gegeven na
15:00 uur. Voor de Cadet klasse zal dit 14:00 uur zijn.
On the last scheduled racing day, a warning signal will not be given after 3 pm. For
the Cadet class this will be 2 pm.

8 Meting / Measurement
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat kunnen tonen. In aanvulling hierop kunnen de
boten gecontroleerd worden en dienen op het eerste verzoek ter controle aangeboden
worden.
Each boat must be able to show a valid measurement certificate. In addition to this, the
boats can be checked and must be presented for inspection at the first request.
9 Wedstrijdbepalingen / Sailing instructions
De wedstrijdbepalingen zullen vanaf maandag 15 april 18:00 uur beschikbaar zijn op de
website ( www.kwvdekaag.nl/wedstrijd-informatie-p-e ), op de desbetreffende websites van
de klassen organisaties en op de wedstrijddagen getoond worden op het mededelingenbord.
The Sailing Instructions will be available from Monday 15 April at 6:00 pm on the website
(www.kwvdekaag.nl/wedstrijd-informatie-p-e), on the relevant websites of the class
organizations and on the competition days on the notice board.
10 Locatie / Location
10.1 Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit van waaruit de wedstrijdserie
wordt gezeild.
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Appendix A shows the location of the Kaag Sociëteit from which the race series is
sailed.
10.2 De wedstrijden zullen gevaren worden op de Kagerplassen.
Races are held on the Kagerplassen.
11 Banen / Courses
De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de
banenkaart “Banen Pasen 2019”. Wedstrijdbanen zullen uiterlijk 15 april met de
wedstrijdbepalingen worden gepubliceerd.
( www.kwvdekaag.nl/wedstrijd-informatie-p-e )
Deelnemers worden verzocht de documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te
nemen.
The courses to be sailed for the series of races are the courses as indicated on the "Banen
Pasen 2019" course map. Race courses will be published with the Sailing Instructions by 15
April at the latest. (www.kwvdekaag.nl/wedstrijd-informatie-p-e)
Participants are requested to print and take the course maps themselves.
12 Reserve / Reserved
13 Punten / Score
13.1 Reserve / Reserved
13.2 Reserve / Reserved
13.3 Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het
totaal zijn van zijn wedstrijdscores. Wanneer 5 t/m 7 wedstrijden zijn voltooid, zal de
seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de
slechtste score. Wanneer 8 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van
een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn twee slechtste
scores.
When less than 5 races have been completed, the series score of a boat will be the
total of its race scores. When 5 to 7 races have been completed, the series score of a
boat will be the total of its race scores after deduction of the worst score. When 8 or
more races have been completed, a boat's series score will be the total of its race
scores minus its two worst scores.
14 Reserve / Reserved
15 Ligplaatsen / Berthing
Deelnemende boten krijgen geen specifieke ligplaats toegewezen, maar worden verzocht de
aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen.
Participating boats are not allocated a specific berth, but are requested to follow the
instructions of the port staff.
16 (dp) Beperkingen op het uit het water halen / Restrictions taking boats out of the water
Deelnemende boten uit de ynglingklasse mogen niet uit het water gehaald worden
gedurende de wedstrijdserie behalve met en onderworpen aan de voorwaarden van de
vooraf gegeven schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.
Participating boats of the Yngling class may not be taken out of the water during the
competition series except with and subject to the conditions of the prior written permission
of the race committee.
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17 (dp) Duikuitrusting en plastic baden / Diving gear and plastic floatable tubs
Onderwater ademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet
gebruikt worden nabij de kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en
het einde van de wedstrijdserie.
Underwater breathing apparatus and plastic baths or equivalent shall not be used near the
keel boats between the warning signal of the first race and the end of the race series.
18 (dp) Radiocommunicatie / Radio communication
18.1 Behalve in noodsituaties mag een boot terwijl hij wedstrijdzeilt geen spraak of data
uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle boten.
Except in emergency situations, a boat may not transmit speech or data or receive
speech or data that is not available to all boats while it is racing.
18.2 Voor eventueel door de organisatie beschikbaar gestelde track & trace applicaties kan
op de beperking voor mobiele telefoons een uitzondering worden gemaakt.
For any track & trace applications made available by the organization, an exception
can be made to the restriction for mobile telephones.
19 Prijzen / Trophees
Prijzen zullen beschikbaar worden gesteld door de klasse organisaties.
Trophees will be made available by the class organizations.
20 Afwijzing van aansprakelijkheid / Disclaimer of liability
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4,
Besluit om wedstrijd te zeilen. De KWV De Kaag, noch enige andere bij de organisatie van
de wedstrijden betrokken partij, accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële
schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na
de wedstrijdserie.
Participants participate in the competition series at their own risk. See RRS 4, decision to
sail competition. The KWV De Kaag, nor any other party involved in the organization of the
competitions, accepts any liability for material damage or personal injury or death caused
in relation with or before, during or after the competition series.
21 Verzekering / Insurance
Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een
minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.
Each participating boat must be insured for legal liability with a minimum amount of €
1,500,000 per incident or the equivalent thereof.
22 Naambeeld en portretrecht privacy (AVG) / Trademark and privacy portrait rights (GDPR)
22.1 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 locatie van het evenement zijn gemaakt vanaf de tijd van
aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.
By participating in this event, participants automatically grant the organizing
authority and the sponsors the right to make, use and use any photographic, audio
and video recording and other reproductions of them, without compensation,
perpetually and in their own discretion to be made on the water or at the location of
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the event from the time of arrival at the location until the time of their final
departure.
22.2 Door in te schrijven voor dit evenement, verlenen de inschrijvers de organiserende
autoriteit(en) toestemming om persoonlijke gegevens, zoals vermeld bij inschrijving,
op te slaan en te verwerken en de uitslagen met bemanning namen en boot naam op
te slaan en te publiceren. De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld
worden. De inschrijfgegevens zullen minimaal een jaar bewaard blijven doch niet
langer dan voor de organisatoren noodzakelijk. Uitslagen zullen worden bewaard en
gepubliceerd zoals te doen gebruikelijk.
By registering for this event, the registrants give the organizing authority (s)
permission to store and process personal data, as stated at registration, and to store
and publish the results with crew names and boat names. The personal data will not
be shared with others. The registration data will be kept for a minimum of one year
but no longer than necessary for the organizers. Results will be kept and published
as per common use.
22.3 Bezwaar tegen bovenstaand artikel kan enkel schriftelijk gemaakt worden en dient
voor de eerste wedstrijd ingediend te zijn bij de informatie. Onder vermelding van de
naam of namen van de boot en het zeilnummer.
Objections to the above article can only be made in writing and must be submitted
with the information before the first competition. Specifying the name or names of
the boat and the sail number.
23 Overige informatie / Other information
23.1 Kamperen / Camping
Het is, in beperkte mate, mogelijk te kamperen in de nabijheid van de Kaagsociëteit.
Voor meer informatie neem voor de uiterste inschrijfdatum contact op met het
secretariaat van KWV De Kaag.
To a limited extent, it is possible to camp in the vicinity of the Kaag Society. For
more information, contact the KWV De Kaag secretariat before the registration
deadline.
23.2 Takelen en Accommodatie voor boten en trailers / Hoisting and accommodation for
boats and trailers
Op het parkeerterrein van Van Schie (einde Zijldijk Warmond) is voldoende ruimte
voor auto’s en trailers. Parkeergeld bedraagt € 3,= per dag per auto, dit geldt ook
voor trailers. De pont kost € 0,50 per persoon per overtocht, na 20.00 uur € 0,70 per
persoon per overtocht. Kranen bij Van Schie kost per keer € 20,=. Ook kunt u
gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingshaven van KWV De Kaag in
Warmond. Hier is het kranen en parkeren van zowel trailers als auto’s gratis.
There is sufficient space for cars and trailers in the Van Schie car park (end of
Zijldijk Warmond). Parking fee is € 3 per day per car, this also applies to trailers.
The ferry costs € 0.50 per person per crossing, after 20.00 € 0.70 per person per
crossing. Hoisting at Van Schie costs € 20 each. You can also use the facilities of the
association port of KWV De Kaag in Warmond. Here hoisting and parking of both
trailers and cars is free.
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Adres / Address:
KWV De Kaag
Kaagstraat 1
2361 KM Warmond
Indien u van deze optie gebruik wil maken dient u minimaal 1 week van te voren
contact op te nemen met het secretariaat (telnr. 071-3010035) of met de
havenmeester (GSMnr. 06 – 15698003).
Let op : het vervoer van de verenigingshaven van de KWV de Kaag naar de
Kaagsociëteit dient u zelf te regelen.
If you wish to make use of this option, you must contact the secretary's office (tel.
+31 71-3010035) or the harbor master at least 1 week in advance (Mobile +31 615698003).
Please note: You must arrange transportation from the port of KWV de Kaag to the
Kaagsociëteit yourself.
23.3 Verdere informatie komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website van de twee
klassenorganisaties.
Further information will be available as much as possible on the website of the two
class organizations.
Cadet:
www.cadet.nl
Yngling:
www.yngling.nl
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Appendix A
Locatie Kaagsociëteit en KWV De Kaag te Warmond

Hoe bereik ik de Kaagsociëteit?
Beschikt u over navigatie in de auto? Programmeer dan:
Vanuit de richting Amsterdam (noorden of noordwest): Zijldijk 28, Leiderdorp.
U komt uit bij Brasserie De Zijlstroom, die laat u rechts liggen en u rijdt gewoon rechtdoor, met het
water aan uw linkerhand tot aan de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
Vanuit de richting Utrecht / Den Haag (zuiden of zuidoosten): Zijldijk 11, Warmond.
U komt uit bij de slagboom. Zie hieronder voor nadere instructie.
Geen navigatie?: Neem op de A4, de afslag 6 Hoogmade/Leiderdorp. Volg de richting Leiden
Centrum. Komt u vanaf de richting Amsterdam dan passeert u 4 rotondes, vanaf de richting Den
Haag 5 rotondes. Hou de richting Leiden Centrum aan tot de eerste verkeerslichten. Hier slaat u
linksaf, volgende afslag direct rechts, einde van de weg op T-splitsing bij het water weer rechts. U
rijdt deze weg, de Zijldijk helemaal af.
Instructie vanaf de rood-witte slagboom: De rood-witte slagbomen aan het einde van de Zijldijk
markeren het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is geen eigendom van KWV De Kaag. U dient het
geldend parkeertarief via de parkeerautomaat, bij het verlaten van het parkeerterrein te voldoen. De
parkeerautomaat accepteert uitsluitend muntgeld. Vanaf het parkeerterrein kunt u zich tegen het
geldend tarief per pont doen overzetten naar de Kaagsociëteit.
Do you have navigation in the car? Then program:
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From Amsterdam (north or north-west): Zijldijk 28, Leiderdorp.
You arrive at Brasserie De Zijlstroom, which you leave on the right and you simply drive straight
on, with the water on your left until you reach the barrier. See below for further instructions.
From the direction of Utrecht / The Hague (south or southeast): Zijldijk 11, Warmond.
You will reach the barrier. See below for further instructions.
No navigation ?: On the A4, take the exit 6 Hoogmade / Leiderdorp. Follow the direction Leiden
Centrum. If you are coming from Amsterdam, you will pass 4 roundabouts, and from the direction of
The Hague 5 roundabouts. Keep in the direction of Leiden Center until the first traffic lights. Here
you turn left, next exit immediately right, end of the road at T-junction at the water right again. You
drive this road, completely down the Zijldijk.
Instruction from the red-white barrier: The red-white barriers at the end of the Zijldijk mark the
parking area. That parking area is not owned by KWV De Kaag. You must pay the applicable
parking rate via the parking machine when you leave the car park. The parking meter only accepts
coins. From the parking area you can be transferred by ferry to the Kaaiociëteit at the applicable
rate.

