Aankondiging

Klasse Evenement / Wiede Bokaal
25 en 26 september 2021 op de Belterwiede
Op 25 en 26 september organiseert de 16m2 klasse organisatie in samenwerking met Zeilvereniging
Belterwiede het Klasse Evenement Overijssel in combinatie met de Wiede Bokaal. De Wiede Bokaal staat
tevens open voor O-Jol, Splash en Laser.
Locatie
Het wedstrijdcomité zal plaats nemen in de partytent bij de takel aan de Veneweg 247, 7946 LV te
Wanneperveen. Op deze locatie is tevens gelegenheid voor takelen en ligplaats voor de 16m2.
Reglementen
De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024. De banenkaart is vermeld
als bijlage bij de wedstrijdbepalingen en kan ook tegen een vergoeding bij de inschrijving worden verstrekt.
Puntentelling
Voor de puntentelling wordt het Lage Punten Systeem (Appendix A4.1) toegepast. Bij tenminste 5 geldige
wedstrijdscores wordt het slechtste resultaat van een boot afgetrokken van zijn totaalscore.
Wedstrijdserie
Er worden maximaal 7 wedstrijden gevaren waarvan de starttijden als volgt zijn geprogrammeerd:
Datum
1e start
2e start
3e start
Evt. 4e start
Zaterdag
11:00 uur Aansluitend zonder
Aansluitend zonder
Aansluitend zonder
25 september
terugkomst in de haven terugkomst in de haven terugkomst in de haven
Zondag
10:30 uur Aansluitend zonder
Aansluitend zonder
26 september
terugkomst in de haven terugkomst in de haven
Tussen de wedstrijden wordt beide dagen aan de zeilers weer een gratis lunch op het water aangeboden.
Op zondagmiddag wordt na 15:00 uur geen waarschuwingssein gegeven.
Aanmelden, inschrijven, takelen en reserveren diner in Pav Aan’t Wiede
Vriendelijk verzoek zo snel mogelijk aan te melden via Wiedebokaal 2021 op de ZVB website. Het
inschrijven, incl. betalen voor het gehele evenement of voor 1 dag is alleen mogelijk op 25 of 26 september
in de partytent bij de takel. Hier hebben we ook weer een (gratis) kopje koffie voor jullie klaar staan!
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,= /dag (€ 35,= voor de serie) en is inclusief takelen en liggeld op de locatie
bij camping/ jachthaven Aan ’t Wiede.
Dit jaar hebben we i.v.m. de Corona-perikelen helaas geen BBQ-pakket, maar jullie kunnen wel bij Titia
reserveren voor een heerlijk diner in het Paviljoen. Telefoonnummer zie hieronder, maar let op; vol = vol !!!
Jaarprijs
De serie telt mee voor de regionale 16m2 jaarprijs, de Blauwe Hand - Cup, waaraan ook alle deelnemers
16m2 van buiten het rayon in aanmerking komen. Deze wisselprijs wordt aan de kampioen uitgereikt
waardoor u kans hebt op het winnen van de wisselprijs; een schaalmodel van de originele 16m2.
Nadere informatie en telefoonnummers
Plassenvoogd Belterwiede: Jan Dijkstra, jgdijkstra@kpnmail.nl : 06 2280 0085
Jachthaven: Alice Doze, alice.doze@campingaantwiede.nl : 06 1468 5277
Paviljoen: Titia Eilander info@aantwiede.nl : 0522 281235
Op het terrein kan met caravan, tent of camper worden overnacht. In de haven kan met moederschepen
worden aangelegd, let op beperkte diepgang (max. 90 cm). Voor overnachtingen en moederschepen,
verzoek hiervoor contact op te nemen met Alice Doze.

