Dag van het Wedstrijdzeilen in Kajuitjachten 2020

Aanvang 14:00

Welkom namens het bestuur
Dirk-Jan Zweers
Voorzitter

Raymond Roesink
Voorzitter Techn. Comm.

Peter Tjalma / Kristien Fromm
Penningmeester

Vacature
Communicatie

Erik van Vuuren
Wedstrijdcommissaris

Vacature
Marketing en Events

Vacature
Secretaris
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Programma
14:00 – 14:55
• Opening
• Terugblik 2020 (inter)nationaal
• Competitiekalender en NK’s 2021
• Klassenindeling voor de Competitie
14:55 – 15:05 Pauze
15:05 – 16:00
•
•
•
•

Komende EK’s en WK’s ORC+IRC
Verslag vanuit de World Sailing, ORC en IRC congressen
Update vanuit Platform Wedstrijdzeilen
Mogelijkheid voor vragen

16:00 Sluiting
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Opening
•
•
•
•

2020 – Wel een heel bijzonder jaar
Covid-19 effecten
Evenementen
Bestuur

• Huishoudelijk:
• Teams – misschien nog even wennen
• Presentatie wordt opgenomen – voor hen die niet kunnen
• Graag standaard de microfoon uit
• Vragen van harte welkom - via de chat
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Terugblik 2020
• En toen was er Corona..
• Reacties op de beoogde Key-events
• (Inter)nationaal op de wedstrijdbanen
• Verloop van de Nederlandse Kampioenschappen

• ORC-4: de serieuze kraamkamer
• Afstemming offshore events en OSR
• Double Handed > 2024
• Late inschrijvingen, we blijven hardleers
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Terugblik 2020
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Terugblik 2020
(Inter)nationaal op de wedstrijdbanen
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Terugblik 2020
Verloop van de Nederlandse Kampioenschappen
ORC 4: Geert Nell / Team White Spirit
ORC 2: Rutger Krijger / Team Jack Rabbit
TwoHanded: John van der Starre & Robin Verhoef / Ajeto
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Terugblik 2020: Tendrr Crewmatching
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Terugblik 2020
• En toen was er Corona..
• Reacties op de beoogde Key-events
• (Inter)nationaal op de wedstrijdbanen
• Verloop van de Nederlandse Kampioenschappen

• ORC-4: de serieuze kraamkamer
• Afstemming offshore events en OSR
• Double Handed > 2024
• Late inschrijvingen, we blijven hardleers
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Terugblik 2020: Technische Commissie
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Terugblik 2020: Technische Commissie
Controles meetbrieven en veiligheid
In 2020 een beperkt aantal evenementen kunnen controleren. Focus op de
NK’s: 100 Mijl, Zuiderzee Regatta en Van Uden Reco Medemblik. Meetbrieven
door TC en veiligheid door OA.
Goede samenwerking tussen evenementen en TC bij het opzetten van de
controles! Ook dank aan Verbond voor helpen met oproepen van
klassecontroleurs.
Meestal is alles goed op orde, belangrijkste aandachtspunten:
• Banden op mast en giek (P en E maat) ontbreken.
• Zeilen bevatten geen, foutieve of onleesbare meetsticker
→ regel het deze winter!
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Terugblik 2020: Technische Commissie
Zwaartepunt (VCG) en oprichtend moment (RM)
•

In formules ORC blijkt voor bepaalde rompvormen een voordeel te bestaan
om een Club meetbrief te hebben in plaats van International.

•

Bekend bij ORC, maar wordt niet op korte termijn opgelost.

•

Op basis van advies ORC in winter 2019-2020 samen met
Watersportverbond analyse van vloot en aanpassing doorgevoerd daar
waar nodig voor 2020 certificaten.
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Terugblik 2020: Technische Commissie
Snelheidsverschillen TwoHanded klasse
•
•

•
•

•
•

Grote spreiding van snelheden in TwoHanded klasse.
Opknippen in meerdere klassen (zoals bij de volbemande klassen) kan dat
oplossen.
Nadeel dat het aantal deelnemers vaak eigenlijk niet genoeg is voor een
splitsing in meerdere klassen.
Idee is om een experiment te doen met een indeling in 2 klassen (DH1 en
DH2).
Tegelijk starten en als eerste een gezamenlijke baan varen. Eerste finish is
voor DH2 en overall klassement. DH1 vaart een extra lus en finisht dan
eigenlijk een tweede keer voor het DH1 klassement.
Door Corona is dit experiment afgelopen winter nog niet uitgevoerd.
Mogelijk deze winter.
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Terugblik 2020: Technische Commissie
Pilot standaard windmeting t.b.v. Triple Number
•

Tijdens ALV begin dit jaar aangekondigd. Details hierover
staan in beantwoording-vragen-alv-01.pdf

•

Tijdens Lelystad Regatta en Van Uden Reco Medemblik eerste proeven
gedaan.

•

Verbeterpunten wordt deze winter opgepakt en hopelijk kunnen we
tijdens een aantal wedstrijden deze proof-of-concept verder afmaken.

•

Uiteindelijk doel is om een kant-en-klare oplossing te hebben die
bij evenementen kan worden ingezet.
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Competitie 2021
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Datum
23 - 25 April
24 April
1 - 2 Mei
29 April
11 Mei
14 Mei
22 - 24 Mei
5 - 6 juni
12 Juni
18 - 20 Juni
17 Juli
20 - 22 Aug.
27 - 29 Aug.
10 - 11 Sept.
10 - 12 Sept.
18 - 19 Sept.
1 - 3 Okt.

Competitiekalender 2021

Evenement
Van Uden Reco Stellendam Regatta
50 Mijl
Y-Toren Race
40 Mijl van BRU
Vuurschepen Race
North Sea Race
North Sea Regatta Inshore races
Flevoland Regatta
Veronica Race
Deltaweekend
Scheveningen 500
Flevo Race
Damen Breskens Sailing Weekend
100 Mijl
Zuiderzee Regatta
Lelystad Regatta
Van Uden Reco Medemblik Regatta

ORC1


ORC2


ORC3













































ORC4 ORC2H

























IRC


DQTC


















19

Overige evenementen 2021
13-15 mei

NRW Cup Lelystad

14 mei

HT-Race

18/19 juni

Ronde om Noord-Holland

27/28 augustus

24-Uurs Zeilrace

4 september

De 5 uurs van Lelystad

4/5 september

Pampus Regatta

22-26 september

200 Myls SOLO
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Key-Events 2021

21

Nederlandse
Kampioenschappen
2021
22

Nederlandse Kampioenschappen
ORC
• ORC 1-3 NSR

inshores + middellange afstandsrace (coastal)

• ORC 4: Zuiderzee Regatta

inshores + middellangse afstandsrace (coastal)

TwoHanded:
• 100 mijl Bruine Bank Race offshore
• Van Uden Reco Medemblik Regatta inshores
IRC
• IRC 1-2 Breskens Sailing Weekend
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Klassenindeling
2021
24

Klassenindeling Competitie 1/3
• Grenzen in 2019 lagen op GPH 600 en 630 voor ORC.

• Voor 2020 gekeken naar de schepen die in 2018 en/of 2019 minimaal twee
competitiewedstrijden hebben gevaren. In totaal 56 teams.
• Door gebrek aan evenementen geen nieuwe gegevens in 2020
• Er zijn geen grootschalige wijzigingen te verwachten in de ORC software
voor 2021.
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Klassenindeling Competitie 2/3
• In de overgang naar 2020 waren
verschillen heel beperkt:
0,1% tot 0,3% bij of af.
• Deze voorspelling geeft aan dat grenzen
gehandhaafd kunnen blijven.
• ORC1 < 600 (19 teams)
• ORC2 < 630 (21 teams)
• ORC3/4 ≥ 630 (16 teams)
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Klassenindeling Competitie 3/3
Klasse
ORC 1
ORC 2
ORC 3
ORC 4

Klassengrenzen
GPH < 600
600 ≤ GPH < 630
630 ≤ GPH < 720
GPH ≥ 720

Klasse
IRC 1
IRC 2
IRC 3 (alleen Breskens)

Klassengrenzen
TCC ≥ 1,050
TCC < 1,050
TCC < 1,000

• Levert drie klassen op van vergelijkbare omvang en goede onderlinge competitie.
• Toegestaan aantal zeilen wordt bepaald door hoogste CDL in de klasse conform
ORC 206.1:
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Pauze
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Programma
14:00 – 14:55
• Opening
• Terugblik 2020 (inter)nationaal
• Competitiekalender en NK’s 2021
• Klassenindeling voor de Competitie
14:55 – 15:05 Pauze
15:05 – 16:00
•
•
•
•

Komende EK’s en WK’s ORC+IRC
Verslag vanuit de World Sailing, ORC en IRC congressen
Update vanuit Platform Wedstrijdzeilen
Mogelijkheid voor vragen

16:00 Sluiting
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Komende EK’s en WK’s
2021
• WK ORC
• EK ORC
• Sportboats

6 t/m 14 augustus Tallinn / Estland
15 t/m 23 mei
Capri / Italië
17 t/m 23 augustus Istanbul / Turkije

• EK IRC

12 t/m 27 juni

• IRC Europeans

Hyères / Frankrijk

Breskens 2022 / 2024

Nieuws vanuit de
2020 congressen
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Nieuws vanuit ORC
World Sailing and ORC Congress Online, oktober/november 2020

• Offshore Racing Congress.
• ORCi, ORCclub, ORC sy, ORCmh, ORCsportboat, ORC DH
• 43 landen, 35 landen eigen office

• >10.000 certificaten. NED 782 ORC Club, 75 ORC International
• UMS: Universal Measurement System (straks ook voor ORC en IRC)
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Nieuws vanuit ORC
• Jaarcongres samen met World Sailing, dit jaar volledig online
• ORC heeft 7 comités
• Alle ontwikkelingen worden besproken
• Landen dienen submissions in (15 in 2020 voor ORC)

• Alle submissions worden besproken en van advies voorzien door NZC en WSV
•

Dan in comités besproken en advies aan AGM, daar wordt
definitief gestemd
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Nieuws vanuit ORC
Submissie MANCOM 2 – meting SPL (lengte spinnakerboom)
• In huidige IMS (ORC) systeem wordt de lengte van de spinnakerboom haaks op
de boot gemeten.
• In nieuwe situatie van de voorkant van de mast tot uiterste puntje van de boom.
Hierdoor wordt het beslag dat op de mast is bevestigt ook meegenomen in de
meting.

• Reden is meer uniformiteit bij ORC en IRC (Universal Measurement System).
ORC adopteert IRC meetwijze van de lengte van de spinnakerboom.
• Huidige metingen worden met 2% opgehoogd, met een minimum van 8cm.
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Nieuws vanuit ORC
Submissie NED 1 – ToD / ToT conversie factor
• In de omrekening van Time-on-Distance naar Time-on-Time worden binnen
Triple Number verschillende factoren gebruikt. 600 voor inshore en 675 voor
offshore. Dit wordt uniform gemaakt in 2021, maar heeft geen effect op de
onderlinge performance verschillen tussen schepen

35

Nieuws vanuit ORC
Submissie SWE 1 – Titel voor beste landenteam bij ORC Kampioenschappen
• Bij ORC WK’s en continentale kampioenschappen (zoals EK’s) wordt een
nieuwe titel toegevoegd voor het beste landenteam.
• Om te bepalen welk land een team vertegenwoordigt, wordt gekeken naar
de nationaliteit van de eigenaar of huurder van de boot. Dit wordt
opgenomen in het Green Book:
https://www.orc.org/rules/Green%20Book%202020.pdf (dit is de oude)
• Exacte regels komen in het Green Book.
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Nieuws vanuit ORC
Submissie SWE 3 – Toevoegen van een DH klasse
• Voorstel van Zweden was het opnemen van een DH klasse bij de huidige
ORC kampioenschappen.
• ORC kan niet zelf beslissen over WK’s maar wel over continentale
kampioenschappen (zoals een EK is).
• Om te voorkomen dat zeilers in de sterk groeiende DH klasse moeten
kiezen of ze DH of volbemand aan een EK willen meedoen, is er vanaf
2021 ruimte voor een eigen DH EK, los van het bestaande EK.
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Nieuws vanuit ORC
Submissie USA 4 – Meer verschillende certificaten
• USA stelt voor om na de invoering van het DH certificaat in 2020 ook de
deur open te zetten voor meerdere certificaten per boot, op basis van
verschillende configuraties.
• ORC wil niet de deur open zetten voor volledige vrijheid.
• Vanaf 2021 wordt het wel mogelijk om een derde type certificaat aan te
vragen: zonder spinnaker.
• Er komen dus drie typen: regulier, DH en non-spinnaker. Van ieder type kan
er maar eentje geldig zijn op ieder gegeven moment.
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Nieuws vanuit ORC
Submissie MANCOM 1 – Verbetering layout ORC Certificaat
• Met ingang van 2021 verandert de layout van de
certificaten. Vorige ontwerp dateert van 2009.
• Eerste pagina bevat algemene informatie.
• Tweede pagina bevat meetinformatie. Altijd bij
International, optioneel bij Club
• Derde pagina bevat scoringsopties.
• Doel is meer overzicht en de mogelijkheid om
per land flexibeler te zijn in de getoonde
scoringsopties op pagina 3.
• Kan dan meer geënt worden op de lokale
gebruiken. In NED wordt Triple Number
39
bijvoorbeeld meer gebruikt dan in andere landen.

Nieuws vanuit ORC
Submissie MANCOM 1 – Verbetering layout ORC Certificaat
• ORC heeft als plan om het Performance Curve Scoring systeem meer prominent
op de certificaten te gaan plaatsen. Dat houdt in dat er een overzicht komt met
de performance van boten bij 7 windsnelheden en een groot aantal
windrichtingen.

• Binnen de Technische Commissie is al eens eerder nagedacht of er behoefte zou
zijn aan een fijnmaziger systeem dan het huidige Triple Number systeem met 3
windsnelheden. We gaan daar binnenkort verder over praten en zullen dan ook
input vragen vanuit de zeilers, zodat we weten hoe de behoefte daar is.
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Nieuws vanuit ORC
Submissie NED 2 – Uitbreiding zeilconfiguratie overzicht
• Met ingang van 2020 moesten ook
asymmetrische zeilen worden
gedeclareerd. Dit was echter nog niet
goed zichtbaar op het certificaat.
• Voorstel van NED wordt
overgenomen in de nieuwe layout
van het certificaat.
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Nieuws vanuit Worldsailing
World Sailing Congress Online, November 2020
• Special Regulations Sub-Committee
• Race Management Committee
• Oceanic & Offshore Committee
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Nieuws vanuit Worldsailing
Special Regulations Sub-Committee 1/3

OSR 3.02 Watertight and Structural Integrity of a Boat: Mo 0, 1, 2 en 3.
• Visuele inspectie romp, kiel en roer (zie checklist OSR appendix L)
• Door een onafhankelijk en gekwalificeerd persoon.
• Zowel uitwendig (uit het water) als inwendig.
• Binnen 2 jaar voorafgaand aan de wedstrijd.
• Of na een onbedoelde gronding.
• Invoering is uitgesteld naar 1 januari 2022.
Keel Improvements Working Party
• Streeft naar een aanpassing van de ISO 12215-9 norm, om meer
aandacht te geven aan het lassen van kielconstructies, teneinde
metaalmoeheid beter te kunnen tegengaan.
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Nieuws vanuit Worldsailing
OSR Appendix L
(klik voor site)

Special Regulations Sub-Committee 2/3
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Nieuws vanuit Worldsailing
Special Regulations Sub-Committee 3/3

• Twee ISO standaarden zijn nu gebaseerd op de OSR:
• ISO 12402-6 Standard Offshore Sailing Lifejacket en
• ISO 12401 Standards on safety harnesses and safety lines
• Duurzaamheid: Voor boten die na 2022 worden gebouwd moet 20%
van de energie aan boord hernieuwbaar zijn in OSR cat. 0, 1 & 2.

• Komend jaar wordt er een “Guide to Offshore Personal Safety” gedrukt.
Deze wordt gesponsord door de Cruising Yacht Club of Australia.
• De vorig jaar geïntroduceerde OSR 4.30 regel, die noodpomp met een
capaciteit van 12.000 ltr/hr voorschrijft, heeft dit jaar zijn nut
bewezen met de redding van een Class 40 en een Imoca 60.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Race Management Committee 1/4

• Remco de Goederen is NED representative. Rob Hoogstra is genomineerd
als lid van het Race Management Committee.
• Discussie over standaard gebruik van P(apa) of U(niform) bij start. U is “soft
Black Flag”. Uitkomst is dat de keuze in afstemming met de klasse moet
plaatsvinden.
• Bij AP of N boven A zijn er die dag geen wedstrijden meer. Toegevoegd
wordt in de SI voor Tokyo dat de deelnemers dan direct terug naar de
haven moeten. Kan ook in NED een waardevolle toevoeging zijn voor RC’s.
• Een visueel sein mag naast dat deze boven een klassenvlag wordt
getoond, nu ook gecombineerd worden met een vloot, evenement of
wedstrijdgebied vlag.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Race Management Committee 2/4

• Oranje vlag wordt toegevoegd en definitie blauwe vlag aangepast wij
de Wedstrijdseinen in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RRS). Gelden
respectievelijk als einde van de startlijn en einde van de finishlijn.
• Bij start/finish wordt alleen nog gekeken naar de romp en niet naar
positie van de bemanning of uitrusting.

• Wanneer een merkteken opzettelijk is voorzien van extra objecten (bv
een vlag) dan geldt dat ook als onderdeel van het merkteken.
Ankerlijnen uitgesloten.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Race Management Committee 3/4

• De oude RRS 28.2 (Sailing the Course) is verhuisd naar de definities. In
de nieuwe RRS 28.2 staat nu: “A boat may correct any errors in sailing
the course, provided she has not crossed the finishing line to finish”
• RRS 37 wordt toegevoegd, met daarin vlag V voor SAR doeleinden: “all

boats and official and support vessels shall, if possible, monitor the
race committee communication channel for search and rescue
instructions”
• RRS 40.1 wordt 40.2 (dragen van persoonlijke drijfmiddelen verplicht).
Er komt een nieuwe RRS 40.1. Hierin staat dat je tijdelijk je
reddingsvest mag uitdoen om kleding of persoonlijke uitrusting te
wisselen.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Race Management Committee 4/4

• RRS 47 (was voorheen RRS 55): “Competitors and support persons
shall not intentionally put trash in the water.”
Is dus nu uitgebreid naar begeleiders.
• RRS 56 (was voorheen RRS 48): “When so equipped, When safety
requires, a boat shall sound fog signals and show lights …”

• Er is een nieuwe appendix “TS” toegevoegd, waarmee race comités
specifiekere gedragingen kunnen afdwingen dan de meer algemene
termen die in de IRPCAS (International Regulations for the Prevention
of Collissions at Sea) regel 10 staan. Wanneer toegepast dan vervangt
dat RRS 56.2 waarin alleen staat dat IRPCAS regel 10 van toepassing is.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Oceanic & offshore Committee 1/2

• Univeral Measurement System (UMS): ORC en IRC boeken langzaam
voortgang bij de totstandkoming van een universeel meetpaspoort
voor schepen. Dit heeft als voordeel dat een schip dat is gemeten
eenvoudig in meerdere rating systemen een certificaat kan krijgen.
• In 2022 is het volgende gecombineerde ORC/IRC WK in Porto Cervo
(Italië). De uitslagen zullen hier worden berekend met een
doorontwikkeling van de methodiek die in 2018 in Den Haag is
gebruikt. Hierbij zal gekeken worden naar het gecombineerde verschil
in berekende tijd tussen de snelste boot en de volgende boten in ORC
en IRC.
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Nieuws vanuit Worldsailing
Oceanic & offshore Committee 2/2

Offshore Mixed Doubles Olympic Event
• Snelst groeiende klasse, kijkend naar ORC certificaten en de
oprichting van de DHORA.
• Goedkoop evenement omdat de schepen door de fabrikant
beschikbaar worden gesteld.
• One design, 6.5-11 meter, met AIS. Weerinfo alleen via marifoon.
• 4 dagen/3 nachten of 3 dagen/2 nachten
• Autopilot alleen op magnetische koers.
• Eenvoudige scoring.
• 24 uur per dag wordt de race gevolgd.
• In 2023 is het WK Olympische klassen in Den Haag, waar ook
deze klasse zal deelnemen, mogelijk als kwalificatie voor 2024!
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Nieuws vanuit IRC (1/7)
• De IRC Rule is eigendom van RORC en UNCL.
• Tijdens dit congres ontmoeten het IRC Technical Committee
en nationale IRC vertegenwoordigers elkaar.
Vanuit Nederland: de Noordzee Club
• Gesproken wordt over de ontwikkeling van IRC in de breedste
zin van het woord.
• Leidt tot mogelijke aanpassingen van de IRC Rule.
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Nieuws vanuit IRC (2/7)
•
•
•
•
•

De IRC wordt actief in 44 landen op 7 continenten gebruikt.
IRC is redelijk stabiel in aantallen.
Rond de 4.500 actieve IRC certificaten.
Circa 2.000 certificaten in GBR en FRA.
Nederland heeft 74 IRC certificaten in 2020.
In 2019 nog 111. Mede gevolg van de Covid-19 situatie.
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Nieuws vanuit IRC (3/7)
•
•
•
•
•

Ontwikkelingen wereldwijd (marketing)
Terugkoppelingen vanuit aangesloten landen
Wijzigingen in de IRC rules besproken en vastgesteld
Toekomstige ontwikkelingen besproken (o.a. foilen binnen IRC)
Breskens Sailing Weekend als beoogd event voor IRC Europeans

•

https://ircrating.org/about/irc-congress/
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Nieuws vanuit IRC (4/7)
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Nieuws vanuit IRC (5/7)
Rule Changes
• Definities aangepast conform ERS (Equipment Rules of Sailing)
• Discussie over introductie nieuw type Flying Headsail .

Middenmaat > 62,5%
STLFHmax: FSFL – (0.25 x J) Indien kleiner dan J: aangemerkt als jib
FSFL: De onderlijklengte van het grootste flying headsail (gemeten als
spinnaker)

• Regel 21.3.5.
Definities inzake gebruik (draaibare) boegspriet, spinnakerboom,
whiskerpole
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Nieuws vanuit IRC (6/7)
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Nieuws vanuit IRC (7/7)
Liftend vermogen niet meer dan 30% van het (lege) bootgewicht
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Update vanuit Platform Wedstrijdzeilen
Speerpunten:

•
•
•
•

•
•
•
•

Het creëren, verwerven en beheren van budget.
Nieuwe instroom van jeugd en oudere jeugd.
Stimuleren van samenwerking tussen zeilscholen en verenigingen.
Het aanhaken van Klassenorganisaties als volwaardig (indirect) lid en partner
van het Watersportverbond.
Het vereenvoudigen, versnellen en eigentijds organiseren van opleidingen
voor Race Comité, Rescue, Race Office, Jury en vrijwilligers in het algemeen.
Het opleiden van ervaren zeilers tot coach, trainer en begeleiders.
Het beter organiseren, versimpelen en verlagen van drempels binnen de
zeilwedstrijdsport structuur.
Optimalisatie van de algehele WSV communicatie en marketing.

Laatste onderwerpen
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Vragen?
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