Onderwerp

: Uitnodiging tot deelname aan de
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2015
Datum
: 27 april 2015
Website
: https://lszw.scouting.nl
Secretariaat
: secretariaat@lszw.scouting.nl
Twitter
: https://twitter.com/lszw_sn
Facebook
: https://facebook.com/scoutingzeilwedstrijden
Bestemd voor : De door de Regionale Admiraliteiten afgevaardigde winnaars
van de regionale zeilwedstrijden en voor alle Loodsenstammen
Beste waterscouts, explorers, stamleden en leiding,
Binnenkort start de inschrijving voor de Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW).
Deze worden gevaren op het Veluwemeer bij Scoutcentrum Harderhaven en vinden
plaats op 26 en 27 september 2015.
Landelijke Scouting

Zeilwedstrijden
Kwalificatie, aantal boten, uitrusting lelievlet, CWO
E-mail: secretariaat@lszw.scouting.nl
Waterscouts en explorers kunnen zich kwalificeren via de regionale wedstrijden en varen
in klasse 1 (leeftijd t/m 15 jaar) en klasse 2 (t/m 17 jaar).
 Afhankelijk van het aantal lelievletten in je regionale admiraliteit, kunnen minimaal 3
en maximaal 5 lelievletten per klasse zich kwalificeren.
 Nieuw in 2015: voor deze klassen is een wildcard beschikbaar. Zie voor meer informatie de
facebookpagina van de LSZW.
 Er wordt met de standaard lelievlet gevaren met de standaard tuigage en uitrusting.
 De roerganger voor klasse 1 moet in het bezit zijn van CWO kielboot 2 en voor klasse 2 van CWO
Kielboot 3.
Zie voor meer informatie bijlage 1 en het boekje op de site.

Stamleden en leiding kunnen zich zonder voorwedstrijd inschrijven voor de open klasse (18 jaar en ouder).
Het aantal plaatsen van deze klasse is afhankelijk van de capaciteit van het kampeerterrein. Jeugdleden
gaan namelijk voor.
 Er wordt met de standaardvlet gevaren, hierbij zijn de eisen voor tuigage en uitrusting versoepeld.
 Voor de openklasse moet de roerganger beschikken over CWO Kielboot 3.
Zie voor meer informatie bijlage 1 en het boekje op de site.
Bij jullie aankomst op het terrein dienen jullie het CWO certificaat te laten zien aan het wedstrijdsecretariaat.
Heb je géén certificaat of niet het juiste certificaat
dan kun je helaas niet deelnemen aan de wedstrijden.
Kosten
De kosten voor dit jaar bedragen:
€ 25,-- per deelnemende lelievlet
€ 12,75 per persoon voor het overnachten op het kampeerterrein van Scoutcentrum Harderhaven tijdens de
gehele LSZW
€ 6,50 per persoon voor het overnachten aan boord van een wachtschip in de haven van Scoutcentrum
Harderhaven tijdens de gehele LSZW.
Het overnachtinggeld dient te worden betaald ongeacht het aantal nachten dat men verblijft.
Inschrijven
Je kunt je tot en met woensdag 23 september 2015 via Scouts Online (SOL) inschrijven voor deelname aan
LSZW 2015, https://sol.scouting.nl
De inschrijving via Scouts Online start op 1 mei en sluit op woensdag 23 september 2015.
Per ingeschreven groep dient minimaal één begeleider aanwezig te zijn.
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Betalen
Wij gebruiken iDEAL voor de betalingen. Je moet direct betalen met iDEAL tijdens het inschrijven, tenzij je
groepspenningmeester betaalt, dan krijgt die het verzoek tot betalen per iDEAL.
Je kan alleen inschrijven wanneer je ook het bankrekening nummer hebt ingevuld in je profiel in Scouts
Online. Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld klik je op “Volgende”. Dan wordt een overzichtsscherm
getoond met een knop om met iDEAL te betalen tenzij de penningmeester betaalt. Nadat de betaling is
afgehandeld ben je ingeschreven. Wanneer de iDEAL transactie niet goed afloopt wordt de inschrijving
automatisch geannuleerd.
Eventuele restitutie van inschrijfgelden van de zeilwedstrijden vinden volgens onderstaande regels plaats:
- Boot trekt zich terug voor 21 september 2015, volledige teruggave inschrijfgeld van de boot.
- Boot trekt zich terug na 20 september 2015, geen teruggave van inschrijfgeld.
- Wedstrijden afgelast voor 21 september 2015, teruggave van 50% van het inschrijfgeld
- Wedstrijden worden afgelast na 20 september 2015, teruggave van 30% van het inschrijfgeld.
De organisatie verplicht zich er alles aan te doen om de wedstrijden doorgang te laten vinden.
Data en tijden
Op vrijdag 25 september zijn jullie vanaf 18.00 uur welkom. Op zaterdag vindt om 08.30 uur de opening
plaats, dan dienen alle deelnemers aanwezig te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag na de laatste
wedstrijd tussen 13.00 en 15.00 uur. De tijd is afhankelijk van het wedstrijdverloop. Indien op zondag geen
wedstrijd wordt gezeild vindt de prijsuitreiking plaats om 11.00 uur
Meer informatie
Praktische informatie over de aankomst op het terrein staat in bijlage 2. Hierin staat onder meer de informatie
wat je vooraf moet doen als je met een zware (vracht)auto komt.
Per 1 mei 2015 is de website https://lszw.scouting.nl volledig bijgewerkt voor de wedstrijden van 2015. Je
kunt dan het programma boekje met de wedstrijdbepalingen 2015 downloaden.
Voor vragen kun je terecht bij het wedstrijdsecretariaat secretariaat@lszw.scouting.nl

Informatie over reddingsvesten.
Bij de verplichte inventaris staat vermeld dat voor elk bemanningslid 1 goedgekeurd reddingsvest aan boord
aanwezig moet zijn. Als het daarvoor bedoelde vlaggensein is gehesen, dan moet iedere deelnemer
zichtbaar een reddingsvest dragen. Wij hebben geconstateerd dat niet iedereen weet wat onder een
reddingsvest wordt verstaan en wat daarvan de specifieke kenmerken zijn.
Reddingsvesten zijn vesten die voldoende drijfvermogen hebben om iemand op zijn rug te draaien. Dat
kunnen de meeste andere vesten niet. Deze geven een vals gevoel van veiligheid. Een reddingsvest is een
vest dat herkenbaar is aan het nummer dat er op is aangebracht, 100N (minimaal), liever 150N of 275N. Het
nummer geeft aan waar deze vesten voor bedoeld zijn.
Zwemvesten, drijfhulpen en dergelijke bieden onvoldoende bescherming en zijn daarom niet toegestaan.

Met vriendelijke groet,
Maarten Veldhoen, voorzitter en wedstrijdleider LSZW
Paul Bisschop, vicevoorzitter LSZW
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Bijlage I, de klasse indeling
De wedstrijden bestaan uit drie (3) klassen,
namelijk de:
1) Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2015, Wedstrijdklasse 1, leeftijd tot en met 15 jaar
a) Deze klasse is opengesteld voor die bakken die door de Regionale Admiraliteit (RA) worden
afgevaardigd met behulp van regionale wedstrijden. Het aantal af te vaardigen bakken hangt
af van het aantal geregistreerde vletten. De volgende sleutel wordt gehanteerd:
- Heeft de RA 0 tot 69 geregistreerde vletten dan mag men drie (3) vletten afvaardigen
- Heeft de RA 70 tot 99 geregistreerde vletten dan mag men vier (4) vletten afvaardigen
- Heeft de RA 100 of meer geregistreerde vletten dan mag men vijf (5) vletten
afvaardigen
b) Maximum leeftijd is 15 jaar voor de hele bemanning (peildatum is die van je eigen lokale
wedstrijd)
c) De roerganger moet minimaal in het bezit zijn van CWO kielboot 2. Let op; dit wordt door ons
gecontroleerd, Dit certificaat dient getoond te worden bij aanmelding op Harderhaven, wordt
hier niet aan voldaan leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting aan de LSZW 2015
d) De winnaar van 2014 mag zich ook inschrijven zolang hij aan de voorwaarden voldoet
waarbij zondag 27 september 2015 als peildatum voor de leeftijd wordt aangehouden.
e) Er wordt met de standaard Lelievlet gevaren met de standaard tuigage en uitrusting.
2) Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2015, Wedstrijdklasse 2, leeftijd tot en met 17 jaar
a) Deze klasse is opengesteld voor die bakken die door de Regionale Admiraliteit (RA) worden
afgevaardigd met behulp van regionale wedstrijden. Het aantal af te vaardigen bakken hangt
af van het aantal geregistreerde vletten. De volgende sleutel wordt gehanteerd:
- Heeft de RA 0 tot 69 geregistreerde vletten dan mag men drie (3) vletten afvaardigen
- Heeft de RA 70 tot 99 geregistreerde vletten dan mag men vier (4) vletten afvaardigen
- Heeft de RA 100 of meer geregistreerde vletten dan mag men vijf (5) vletten
afvaardigen
b) Maximum leeftijd is 17 jaar voor de hele bemanning (peildatum is peildatum is die van je
eigen lokale wedstrijd)
c) De roerganger moet minimaal in het bezit zijn van MBL / CWO Kielboot 3. Let op; dit wordt
door ons gecontroleerd. Dit certificaat dient getoond te worden bij aanmelding op
Harderhaven, wordt hier niet aan voldaan leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting aan de LSZW
2015
d) De winnaar van 2014 mag zich ook inschrijven zolang hij aan voorwaarden voldoet waarbij
zondag 27 september 2015 als peildatum voor de leeftijd wordt aangehouden.
e) Er wordt met de standaard Lelievlet gevaren met de standaard tuigage en uitrusting.
3) Open Klasse
a) De Open Klasse is bestemd voor leden van 18 jaar en ouder (peildatum is 27 september
2015)
b) De roerganger moet minimaal in het bezit zijn van MBL / CWO Kielboot 3). Let op; dit wordt
door ons gecontroleerd. Dit certificaat dient getoond te worden bij aanmelding op
Harderhaven, wordt hier niet aan voldaan leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting aan de LSZW
2015
c) Er wordt met de standaardvlet gevaren. Ook voor 2015 zijn de eisen voor tuigage en
uitrusting versoepeld, raadpleeg de wedstrijdbepalingen in het boekje op onze site voor meer
informatie.
d) De klasse wordt alleen gevaren bij 10 of meer inschrijvingen en indien de capaciteit van het
kampeerterrein dit toelaat
Bij alle klassen is het aantal bemanningsleden per deelnemende vlet minimaal vijf (5) personen.
Ter toelichting. Een admiraliteit met 69 geregistreerde vleten mag dus zowel in klasse 1 als in klasse 2
maximaal 3 vletten afvaardigen wat een totaal geeft van 6 maximaal af te vaardigen vletten.
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Bijlage II, Praktische informatie over aankomst op het terrein
Aankomst op het terrein
Als je met de auto arriveert bij het Scoutcentrum Harderhaven, wordt je ontvangen door een medewerker van
het team parkeren. Deze zal een plek toewijzen, waar je de auto en eventuele aanhanger kunt parkeren.
Elders dan op de aangewezen plaatsen parkeren is niet toegestaan.
Voor het te water laten van de boten is op het terrein van het Scoutcentrum een kraan aanwezig. Deze wordt
bediend door de medewerkers van de LSZW of van het Scoutcentrum.
Zware (vracht)auto’s mogen niet op het terrein van het Scoutcentrum, hierdoor kunnen deze geen gebruik
maken van de kraan. Indien jullie met een vrachtauto komen, wordt er gelost in Harderwijk aan de
Lorentzhaven. Neem bij voorkeur vrachtauto's mee die zelf lossend zijn. Kom je met een zware (vracht)auto
neemt dan vooraf contact op met:
Maarten Velthoen, maartenacer@gmail.com
Kruidhof 16, 4623 BB, Bergen op Zoom
Tel. 0164-249 655 en 06 – 53 729 628
Melden bij het wedstrijdsecretariaat
Direct na aankomst op het terrein, wordt één van jullie verwacht bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan de
bootsman zijn of, indien jullie met meerdere vletten meedoen aan de wedstrijden, een staflid namens de hele
groep.
Op het wedstrijdsecretariaat worden:
- gegevens gecontroleerd (inschrijving, telefoonnummers, aantal deelnemers, betaling, lelievletten,
zeilnummers ed.),
- CWO-certificaten gecontroleerd,
- gekleurde vaantjes uitgereikt voor de deelnemende lelievletten,
- nachtregisters ingevuld,
- polsbandjes uitgereikt voor deelnemers en stafleden van 18 jaar en ouder. Dit polsbandje betekent dat
de drager alcoholische drank mag drinken tijdens deze Scouting activiteit op de daartoe aangegeven
tijden. De groep bepaalt zelf of de polsbandjes worden uitgereikt,
- consumptiebonnen en programmaboekjes verkocht.
- tevens is in het wedstrijdsecretariaat een EHBO trommel aanwezig.
Hierna zal door een van de terreinmeesters een plek worden aangewezen waar je de boten kunt aanleggen
en waar je zo nodig een tent kunt opzetten.
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