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Landelijke Scouting ZeilWedstrijden 2014 

 

Document ten behoeve van de kleine vlootraad najaar 2014 

Datum: 18 oktober 2014 
 

Feiten LSZW 2014 

1) Er waren groepen uit 15 van de 21 admiraliteiten aanwezig. 

2) Er waren 29 groepen vertegenwoordigd. 

3) Er waren 24 boten in de LSZW klasse 1 (Dit is dus wedstrijdklasse LSZW 1).  

4) Er waren 21 boten in de LSZW klasse 2 (Dit is dus wedstrijdklasse LSZW 2). 

5) Er waren 11boten in de open klasse. 

6) Er zijn 6 wedstrijden gevaren van de maximaal 9 die mogelijk zijn. (dit is afhankelijk 

van het weer en de gekozen banen). 

7) Er is een duidelijke opgaande lijn in de aantallen ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

CWO 

Zoals besloten door de kleine vlootraad wordt van de roergangers het CWO certificaat 

verlangd, CWO kielboot II voor de wedstrijdklasse LSZW 1 en CWO kielboot III voor de 

wedstrijdklasse LSZW 2 en de open klasse. 

Om teleurstelling te voorkomen bij het aanmelden terplaatse, controleren wij in de week 

voorafgaande aan de wedstrijden in SOL of de roergamgers inderdaad in het bezit zijn van het 

vereiste CWO certificaat. Het blijkt dat de registratie van CWO III in SOL redelijk wordt 

bijgehouden maar dat CWO II nauwelijks wordt geregistreerd. Wij pleiten ervoor dat ook 

CWO II wordt geregistreerd. 

 

Afvaardiging naar de LSZW door de admiraliteiten 

Dit jaar hadden wij dus afvaardigingen uit 15 van de 21 admiraliteiten die een totaal aantal 

van 56 boten opleverden. 

Elke admiraliteit is gerechtigd per wedstrijdklasse een aantal boten af te vaardigen, 

afhankelijk van de grote van de admiraliteit, door middel van een zelf te bepalen selectie 

methode (bij voorkeur zeilwedstrijden). 

Per admiraliteit mogen per wedstrijdklasse (LSZW 1 en LSZW 2) afgevaardig worden: 

- Maximaal 3 vletten bij 0 tot 69 geregistreerde vletten bij Scouting NL. 

- Maximaal 4 vletten bij 70 tot 99 geregistreerde vletten bij Scouting NL. 

- Maximaal 5 vletten bij 100 of meer geregistreerde vletten bij Scouting NL. 

 

Als we uitgaan van het laagste aantal dan kan men in theorie dus uitgaan van maximaal 63 

vletten per wedstrijdklasse (21 admiraliteiten). (Hier is geen haalbaarheid analyse op 

losgelaten!)  

Voorwaar nog een weg te gaan. 
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Data, informatie en inschrijving. 

De Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW) vinden elk jaar plaats op het laatste weekend 

in september. In 2015 zal dat dus op 26 en 27 september zijn. 

Elk jaar staat vanaf 1 mei alle informatie op onze site https://lszw.scouting.nl/ en kan men 

informatie krijgen bij het secretariaat. secretariaat@lszw.scouting.nl 

Ook kan men vanaf 1 mei al inschrijven via SOL. 

Men heeft dus ruim de gelegenheid kennis te nemen van onze plannen en eisen om daarop in 

te spelen.  

Na instemming van de lokale admiraliteit kan een groep zich zelf inschrijven via SOL. 

Er wordt gebruikt gemaakt van iDEAL voor de betalingen dat dit jaar vrijwel zonder 

probelemen is verlopen. 

 

Publicatie 

Elk jaar wordt door ons per email een aankondiging gestuurd naar de admiraliteiten. 

Er wordt hierbij gebruikt tgemaakt van de database van SOL. We halen het emailadres uit 

“contact gegevens administratie” van de data site van de admiraliteit in SOL . 

Wie schets onze verbazing dat blijkbaar niet alle admiraliteiten correct staan vermeld in SOL 

en dat na het verzenden van de aankondiging met gebruikmaking van de gegevens uit SOL er 

ook nog een paar als onbesteld worden aangemerkt! 

Zo wordt het lastig om te communiceren. 

 

Locatie 

Er wordt naar gestreeft om de LSZW op een zo centraal mogelijke locatie te houden waar ook 

voldoende vaarwater aanwezig is om wedstrijden te houden en ook de accommodatie 

toereikend is ( Gebouw in verband met gebruikte apparatuur en verhoogde kans op 

vochtigheid in het najaar wat schade kan veroorzaken, Kraan voor laden en lossen van vletten, 

sleephelling, afstand lokatie en wedstrijdwater moet niet te lang zijn, mogelijkheid van 

gescheiden kampeer terreinen voor veschillende leeftijd categorieën enzovoort) 

Sinds jaar en dag is daarom onze keuze gevallen op Harderhaven. 

 

Uitrusting vletten 

Alle vletten moeten voldoen aan de landelijke eisen. 

Wij staan een ruimere interpretatie van deze eisen toe voor de Open Klasse zodat deeelname 

aantrekkleijker wordt voor deze leeftijds categorie. 

 

Wedstrijdreglement 

Wij varen volgens het wedstrijdreglement zoals is uitgegeven door het Watersportverbond 

(KNWV). 

 

Medewerkers 

Zoals overal binnen de vereniging zijn wij regelmatig op zoek naar aanvulling van ons team. 

Hiertoe zetten wij dan een aankondiging bij de vacatures van de landelijke admiraliteit.  

https://www.scouting.nl/vrijwilligers/vrijwilliger-worden/vacatures/vacature-

overzicht/landelijke_admiraliteit 

Op dit moment hebben wij een vacature voor een PR medewerker en lid voor ons team die de 

taak van secretaris kan invullen. Gelukkig zijn we al wel in gesprek met mogelijke kandidaten 

voor andere posities binnen ons team.  

 

Opgesteld: Paul Bisschop 
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