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Inleiding/Toepassingsdomein 

Dit reglement heeft tot doel te beschrijven:  

- De voorwaarden in welke een Open Belgische Kampioenschap moet georganiseerd 

worden om door de Belgian Sailing geldig verklaard. 
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- Deelnemingsvoorwaarden - Geldigheidscriteria 

- Titels – Diploma’s 
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1. Lijst van de gebruike definities, afkortingen en symbolen. 

Belgian Sailing Royal Belgian Sailing Federation 

RO&RC Race Officials & Rule Committee Belgian Sailing 

RvB Raad van Bestuur Belgian Sailing 

VZW Vereniging Zonder Winstoogmerk 

OBK Open Belgische Kampioenschap 

WS World Sailing 
 

 



1.  DOEL 

Het jaarlijks toekennen van de titel « Kampioen van België » in een klasse/divisie aan 

de bemanning van de eerst gerangschikte boot in de eindscore van een Belgisch 

Nationaal Kampioenschap. 

 

2.  ORGANISATIE 

2.1  Alle Belgische Kampioenschappen zijn « open » en moeten gevaren worden in 

het betreffende kalenderjaar. 

2.2  De organiserende autoriteit voor een Belgisch Kampioenschap is het Royal 

Belgian Sailing Federation dat de organisatie en de volledige 

verantwoordelijkheid ervan, via de RO&RC, delegeert aan een club aangesloten 

bij een Regionale Unisport Federatie Zeilen-Surfen van het Belgian Sailing. 

Indien gedelegeerd aan een klassenorganisatie moet deze handelen conform art. 

3.2. 

2.3  Belgische Kampioenschappen hebben voorrang op andere wedstrijden bij het 

samenstellen van de kalender. 

2.4  Verschillende klassen kunnen op dezelfde wedstrijdbaan zeilen, mits hun 

klassenorganisaties, in onderling akkoord met de organiserende club(s), dit 

vooraf hebben aangevraagd aan de RO&RC. 

2.5  Voor het bewaken van het uitvoeren van dit reglement zal er een 

Verbondsafgevaardigde zijn. Definitie van Verbondsafgevaardigde :  

Voorzitter van het Protestcomité, Belgisch Nationaal Judge of Internationaal 

Judge zijn, en geen lid van de Organiserende Vereniging. 

 

3.  TAKEN 

3.1  RO&RC 

3.1.1  Toesturen van dit Reglement Belgische Kampioenschappen aan de 

klassenorganisaties en de organiserende clubs zodra de nationale kalender is 

gepubliceerd. 

3.1.2  Toesturen van dit Reglement Belgische Kampioenschappen aan de 

Verbondsafgevaardigde, ten laatste vier weken voor een Open Belgisch 

Kampioenschap. 

3.1.3  Beoordelen van het wedstrijdverslag van de Verbondsafgevaardigden en 

hierover een schriftelijk advies uitbrengen aan  Belgian Sailing voor het 

(on)geldig verklaren van de Open Belgische Kampioenschappen. 

 

3.2  ORGANISERENDE CLUB 

3.2.1  Aanduiden van een Verbondsafgevaardigde, minstens zes weken voor het begin 

van het betreffende Open Belgisch Kampioenschap, en zijn naam aan RO&RC 

mededelen. Is de naam van de Verbondsafgevaardigde niet op tijd medegedeeld 

aan RORC, wordt het BK niet erkend. 

3.2.2  Voor het opstellen van de Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen moet de 

organiserende club de art. 4, 5 en 6 toepassen. 

3.2.3  Toesturen van de Aankondiging (Notice Of Race), ten laatste zes weken voor 

het begin van het betreffend Open Belgisch Kampioenschap, aan : 

- de Verbondsafgevaardigde, 

- de betrokken klassenorganisatie. 

- de RO&RC 

3.2.4  Toesturen van de Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions), ten laatste vier 

weken voor het begin van het betreffend Open Belgisch Kampioenschap, aan : 



- de Verbondsafgevaardigde, 

- de betrokken klassenorganisatie. 

- de RO&RC 

3.2.5  Bezorgen aan de Verbondsafgevaardigde : 

- De inschrijvingslijst en -formulieren en ook de reclame certificaten lijst zodra 

de inschrijvingsperiode is afgesloten, 

- De deelnemerslijst met de nummers van de voorgelegde licenties, 

- De lijst met deelnemers die geen zeillicentie kunnen voorleggen, 

- De inlichtingen en gegevens die hij nodig heeft voor zijn verslag, 

- De wedstrijdscores en eindscore, alsook de gegevens van de bemanning van de 

eerste drie boten in de eindscore. 

3.2.6  Voor de samenstelling van : 

(a) het wedstrijdcomité moet de wedstrijdleider het brevet NRO of de World 

Sailing status IRO bezitten, 

(b) het protestcomité moet de voorzitter het brevet NJ of de World Sailing-status 

IJ bezitten. 

Raadpleeg hiervoor de lijsten NRO, NJ, IRO en IJ op de RBSF-website. 

De samenstelling van wedstrijd- en protestcomité dient vermeld op het officiële 

mededelingenbord. 

3.2.7  De organiserende club neemt de nodige maatregelen betreffende de veiligheid 

en redding op het water in acht. 

 De samenstelling van de veiligheidcomité dient vermeld op het officiële 

mededelingenbord.  

3.2.8  De organiserende club staat in voor logement, en maaltijden van de 

Verbondsafgevaardigde.  

3.2.9  Indien de Verbondsafgevaardigde verhinderd is, dient de wedstrijdorganisatie 

ervoor te zorgen dat zijn taken uitgevoerd worden door een vervangende 

Verbondsafgevaardigde, die eveneens geen lid is van de organiserende 

vereniging en minimaal een NJ of IJ is. 

 3.2.10  De club die een Open Belgische Kampioenschap wenst te organiseren, betaalt 

voor  1 april aan Belgian Sailing een fee van 35 euro per kampioenschap. 

 

3.3  KLASSENORGANISATIE 

3.3.1  Zodra de nationale kalender is gepubliceerd moet iedere klassenorganisatie zijn 

klassenvoorschriften en de op een Open Belgisch Kampioenschap van 

toepassing zijnde wedstrijdvoorschriften toesturen aan de organiserende club en 

de RO&RC. 

3.3.2  Na de publicatie van de nationale kalender, en uiterlijk op 1 maart van het 

desbetreffende jaar, kan een klassenorganisatie de divisies/categorieën (stijl, 

jeugd, master, geslacht) aanvragen, waarvoor een bijkomende titel wordt 

georganiseerd. Hiervoor moet de klassenorganisatie het akkoord hebben van de 

mede organiserende club, en moet men kunnen aantonen dat er vorig jaar 8 

deelnemers waren in de desbetreffende divisie/categorie. Deze gemotiveerde 

aanvragen worden gericht aan de RO&RC, die deze met advies doorstuurt naar 

de RvB. Klassenorganisaties worden verzocht enkel deze divisies/categorieën in 

te richten die echt noodzakelijk zijn voor hun werking, en een wildgroei van 

titels te voorkomen. Aanvraag te sturen per mail naar rorc@belgiansailing.be.  

3.3.3  De organiserende klasse, die een Open Belgisch Kampioenschap wenst te 

organiseren, betaalt voor de 1ste april aan de Belgian Sailing een fee van 10 euro 
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per bijkomende titel (extra klasse, leeftijdscategorie, geslacht…) die wordt 

uitgereikt. 

3.3.4  Indien een Open Belgisch Kampioenschap gevaren gaat worden, verdeeld over 

verscheidene evenementen, dan is er een fee te betalen door de klasse van 15 

euro/evenement (verhoogd met 5 euro per bijkomende titel) . 

3.3.5  De klassenorganisatie zorgt voor de verspreiding van de Notice of Race onder 

hun leden. 

3.3.6  De afgevaardigde van de klassenorganisatie moet bij de inschrijving het 

klassenlidmaatschap en, indien vereist, de meetcertificaten controleren. Het 

resultaat hiervan moet aan het wedstrijdcomité en de Verbondsafgevaardigde 

worden voorgelegd. 

3.3.7 Het wedstrijdverslag wordt door de klasse naar de RO&RC gestuurd binnen de 

15 dagen na het Open Belgisch Kampioenschap. Gebeurt dit niet, wordt het 

kampioenschap automatisch als « niet geldig »beschouwd en mag die klasse 

geen BK inrichten het daaropvolgend jaar. 

3.3.8 De klasseorganisatie betaald na publicatie van de wedstrijdkalender BK, een 

waarborg va 250 € aan Belgian Sailing. Deze waarborg wordt terugbetaald als 

alle nodig documenten vereist om een BK goed te keuren op tijd bezorg worden 

aan de RORC. 

 

3.4  VERBONDSAFGEVAARDIGDE 

3.4.1  Ziet toe op de naleving van dit reglement. 

3.4.2.  Stuurt zijn opmerkingen bij het nazien van de ontvangen Aankondiging (Notice 

Of Race) en Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions) naar de voorzitter van 

het wedstrijdcomité van de organiserende vereniging. 

3.4.3  Controleert bij de inschrijving de licenties en de Reclame Certificaten en maakt 

een lijst van de deelnemers die niet in orde zijn. 

3.4.4  Laat iedere deelnemer, die bij de inschrijving geen licentie kan voorleggen, een 

schriftelijke verklaring afleggen dat hij een geldige licentie bezit en daarvan, 

binnen de 8 dagen, een fotokopie (recto-verso) zal opsturen naar de 

Verbondsafgevaardigde en de voorzitter van het wedstrijdcomité. En tevens 

moet deze deelnemer een waarborg van vijftig euro (50 €) aan de organiserende 

autoriteit betalen. Bij het niet-uitvoeren van deze verklaring zal de betrokken 

boot alsnog worden gediskwalificeerd en uit de eindscore worden verwijderd, 

waarbij de waarborg vervalt aan de organiserende autoriteit. 

3.4.5  Controleert de Reclame Certificaten en maakt een lijst hiervan. Laat iedere 

deelnemer, die bij de inschrijving geen « Reclame Certificaat » kan voorleggen, 

een schriftelijke verklaring afleggen dat hij een « Reclame Certificaat » bezit en 

daarvan, binnen de 8 dagen, een fotokopie zal opsturen naar de 

Verbondsafgevaardigde en de voorzitter van het wedstrijdcomité. En tevens 

moet deze deelnemer een waarborg van vijftig euros (50 €) aan de organiserende 

autoriteit betalen. Bij het niet-uitvoeren van deze verklaring  zal de betrokken 

boot alsnog worden gediskwalificeerd en uit de eindscore worden verwijderd, 

waarbij de waarborg vervalt aan de organiserende autoriteit. 

 

4.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

4.1  Belgische deelnemers moeten bij de inschrijving : 

- de door hun Regionale Unisport Federatie Zeilen-Surfen vereiste licentie voorleggen, 

- lid zijn van de betrokken klassenorganisatie. 



4.2  De verantwoordelijke persoon aan boord moet eveneens, indien vermeld in de 

Aankondiging, het meetcertificaat van de boot overleggen. 

4.3  Buitenlandse deelnemers moeten de nodige documenten bezitten en voorleggen bij 

de inschrijving, zoals vereist door hun nationale autoriteit. 

5.  AANKONDIGING 

De Aankondiging moet in het Engels zijn opgesteld, conform RvW 89.2 (a) met 

Appendix K als leidraad, aangevuld met (nummering volgens App. K) : 

1. Regels : de wedstrijdvoorschriften van de betreffende klasse (zie art. 3.3.1) 

2. Reclame : de reclame reglementering van de klasse 

3. Inschrijving : de deelnemingsvoorwaarden vermeld in art. 4. 

4. Progamma : het maximale aantal wedstrijden vermelden 

5. Scoren : minimaal 3 wedstrijden/manches moeten zijn voltooid om een 

Belgisch Kampioenschap geldig te maken. 

Een vertaling is toegestaan. 

 

6.  WEDSTRIJDBEPALINGEN 

De wedstrijdbepalingen moeten in het Engels zijn opgesteld, en conform RvW 90.2 met 

App. L, als leidraad, aangevuld met (nummering volgens RvW Appendix L) : 

1. Regels : de wedstrijdvoorschriften van de betreffende klasse (zie art. 3.3.1) 

2. Reclame : de reclame reglementering van de klasse 

3. Inschrijving : de deelnemingsvoorwaarden vermeld in art. 4. 

4. Progamma : het maximale aantal wedstrijden vermelden 

5. Scoren : minimaal 3 wedstrijden moeten zijn voltooid om een Belgisch 

Kampioenschap geldig te maken. 

Als laatste paragraaf toevoegen bij een bijgevoegde N/F/G vertaling : « In geval van 

meningsverschil over de interpretatie van een N/F/G tekst is de versie in het Engels 

bindend ». 

Voor teamzeilen dienen er minimal 6 teams van 3 boten ,met gelijk tuigage, de start te 

nemen. 

 

7.  GELDIGHEIDSCRITERIA 

7.1  Tenminste 8 geldig ingeschreven boten per klasse/divisie moeten, conform RvW 

Definitie Start, als starters zijn genoteerd in één van de wedstrijden/manches. 

7.2 Voor teamzeilen dienen er minimaal 6 teams van 3 boten, met gelijk tuigage ,te starten. 

7.3  Voor een geldig Open Belgisch Kampioenschap moeten er minstens 3 geldige 

wedstrijden/manches zijn voltooid in deze Open Belgisch Kampioenschap wedstrijd 

serie. 

7.4  Indien, wegens omstandigheden, op de voorziene datum geen drie geldige wedstrijden 

werden voltooid en er een reservedatum voorzien is in de nationale kalender, wordt op 

die datum het Open Belgisch Kampioenschap voltooid, conform RvW 81. Het maximaal 

aantal geprogrammeerde wedstrijden/manches blijft dan zoals oorspronkelijk bepaald. 

De organiserende club stelt de ingeschreven deelnemers hiervan schriftelijk op de 

hoogte. 

 

8.  TITELS – DIPLOMA’S 

Het Royal Belgian Sailing Federation kent de titel « Kampioen van België » toe aan de 

bemanning van de eerst gerangschikte boot in de eindscore van een geldig verklaard 

kampioenschap en reikt tevens een diploma uit aan de bemanning van de eerste drie 

gerangschikte boten. 

  



9. BIJLAGEN 

1. Wedstrijdverslag  

2. Lijst eerste drie in de eindscore van een Open Belgisch Kampioenschap 

3. Verklaringsformulier voor een niet voorgelegd reclamecertificaat 

4. Verklaringsformulier voor een niet voorgelegde licentie 

5. Geldigheid van het Kampioenschap 

  



Bijlage 1 : Wedstrijdverslag 

(In te vullen door de klassenorganisatie en te sturen naar rorc@belgiansailing.be binnen 

15 dagen na het betreffende kampioenschap) 

 

Klasse :       Divisie :   Datum :  

Organiserende Club / Klassenorganisatie :   

Adres secretariaat : 

 

Watervlak :  Andere klassen op dezelfde baan ?  J / N 

 

Inschrijvingen 

Aantal ingeschreven boten :  met Belgisch zeilnummer : 

 met ander zeilnummer : 

 totaal aantal :  

 geweigerd :     

 

Zeillicenties  

Aantal getoond :    Niet getoond : 

  

Meetcertificaten 

Vereist : J / N - indien JA, aantal getoond :     niet getoond : 

Werden er metingen/controles uitgevoerd ?  J / N 

indien JA  - door wie : 

 - welke metingen/controles : 

 

Reclamecertificaten 

Met vergunning : 

Zonder vergunning : 

 

Wedstrijdcomité (vermeld ook wie houder is van een brevet RO) 

Wedstrijdleider :   Naam + voornaam :                

        Adres :  

        Tel :  

Andere leden :  

 

Jury (verbondsafgevaardigde als voorzitter)    

Andere leden :  

 

Protesten 

Aantal behandelde protesten :   

 

Redding 

Verantwoordelijke persoon :  

Aantal reddingsboten :  
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Bijlage 2 : Lijst eerste drie in de eindscore van een Open Belgisch Kampioenschap 

 

Klasse :       Nationale Wedstrijd nr.  Datum :  

 

1.  Stuurman  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

 Fokkemaat  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

2.  Stuurman  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

 Fokkemaat  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

3.  Stuurman  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

 Fokkemaat  

Naam + voornaam :      Club : 

Adres :   

Tel :    E-mail : 

 

 

De Verbondsafgevaardigde 

Naam + voornaam : 

Adres : 

Tel : 

E-mail : 

  



Bijlage 3 : Verklaringsformulier voor een niet voorgelegd reclamecertificaat 

 

Klasse :       Nationale Wedstrijd nr.  Datum :  

 

Ondergetekende : Naam + voornaam :  

Adres :  

Zeilnummer boot : 

   Club :                 

   Bond : 

   Rekeningnummer :  

 

Verklaart : 

1.  te beschikken over een geldig Reclame Certificaat; 

2.  binnen de 8 dagen, een fotokopie van het Reclame Certificaat  te zullen opsturen naar 

de  Verbondsafgevaardigde en de voorzitter van het wedstrijdcomité. 

3. 50€ te hebben betaald 

 

Datum :                                                                Handtekening :                                                                                 

                                    

(onderste gedeelte invullen, afscheuren en geven aan betrokkene)  

 

 

Organiserende Club : 

Naam voorzitter wedstijdcomité : 

Adres : 

Tel :                    

Fax : 

E-mail : 

Verbondsafgevaardigde 

Naam : 

Adres : 

Tel :                    

Fax : 

E-mail : 

  



Bijlage 4 : Verklaringsformulier voor een niet voorgelegde licencie 

 

Klasse :       Datum : 

 

Ondergetekende : Naam + voornaam : 

 

   Adres : 

 

   Zeilnummer boot : 

 

   Club : 

 

   Bond : 

 

   Rekeningsnummer : 

 

Verklaart : 

1.  Te beschikken over een geldige zeillicentie ; 

2.  Binnen de 8 dagen, een fotokopie (recto – verso) van de Zeillicentie te zullen opsturen 

naar de Verbondsafgevaardigde en de voorzitter van het wedstrijdcomité. 

3.  50€ te hebben betaald. 

 

Datum :       Handtekening : 

 

(onderste gedeelte invullen, afscheuren en geven aan betrokkene) 

 

 

Organiserende Club : 

 

Naam voorzitter wedstrijdcomité : 

 

Adres : 

 

Tel : 

 

E-mail : 

 

Verbondsafgevaardigde 

 

Naam : 

 

Adres : 

 

Tel : 

 

E-mail : 

 

  



Bijlage 5 

 

De verbondsafgevaardigde 

 

  Naam + voornaam : 

 

  Adres : 

 

  Tel : 

 

  E-mail : 

 

 

Stelt voor het kampioenschap geldig te verklaren ; J/N 

 

  Datum : 

 

  Handtekening : 


