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Uitnodiging en informatie over de Scouting KAAGCUP-zeilwedstrijden 2019
44e Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden

Uitnodiging
Hiermee nodigen wij jullie uit je in te schrijven voor de 44e Scouting Kaagcup
Zeilwedstrijden, de wedstrijden van 2019.
Informatie vinden jullie ook op onze website http://kaagcup.nl
Verantwoording
De commissie Kaagcup is een werkcommissie van de Stichting Zeeverkennersactiviteiten, Zuid-Hollands plassengebied, die namens de Admiraliteiten Delfland en
Rijnland deze wedstrijd organiseert.
Datum:
De wedstrijden zijn op vrijdag 31 mei en op zaterdag 1 juni 2019 en worden
gehouden op de Kagerplassen.
Openstelling
De wedstrijden zijn opengesteld voor Lelievletten en Lelie Schouwen van
waterwerkgroepen groepen van Scouting Nederland en voor groepen die speciaal
zijn uitgenodigd door de organisatie en die voldoen aan de rest van de voorwaarden.
In geval van te veel aanmeldingen hebben de groepen van Admiraliteit Delfland en
Rijnland voorrang. Ingeschreven dient te worden in één van de hierna beschreven
klassen. Voor alle klassen geldt dat de bemanning uit minimaal vier personen moet
bestaan en dat de verplichte inventaris aan boord moet zijn zoals deze zal worden
beschreven in de wedstrijdbepalingen. Elke zeilboot moet voorzien zijn van een
zeilnummer dat aan beide zijden van het grootzeil zichtbaar moet zijn aangebracht.
1. “Standaard klasse” (Lelievletten)
Casco, tuigage en uitrusting dienen te voldoen aan de beschrijving in het vlettenboek
en zoals door de Landelijke Admiraliteit is vastgelegd. Voor de bemanning geldt een
maximumleeftijd van 17 jaar (peildatum 1 juni 2019).
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2. “Instructie klasse” (Lelievletten)
Deze klasse is geheel gelijk aan de standaard klasse met de volgende
uitzonderingen. Er moet naast de bemanning één (1) instructeur aan boord zitten die,
alleen indien echt nodig, kan ingrijpen. Voor de instructeur geldt geen
leeftijdsbeperking. Daarnaast is een vertraagde fokkenschoot toegestaan.
3. “Vrije klasse” (Lelievletten)
Casco en tuigage dienen te voldoen aan de beschrijving in het vlettenboek en zoals
door de Landelijke Admiraliteit is vastgelegd. De uitrusting is verder vrij. Er is geen
leeftijdsbeperking.
4. “Lelieschouwen”
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen houten en stalen casco. Standaard
tuigage voor de betreffende schouw. Er is geen leeftijdsbeperking. Er zal een extra
prijs worden uitgereikt aan de snelste schouw waarvan de bemanning de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt op de peildatum van 1 juni 2019.
Je dient daarom tijdens het inschrijven de leeftijd aan te geven (Schouwen of
Schouwen t/m 17jr).
Zie voor de gedetailleerde klasse en uitrusting eisen voor alle klassen de
Wedstrijdbepalingen van 2019 (o. a. te vinden op onze internetsite).
Reddingsvesten
Net als in voorgaande jaren is het aan boord hebben van voldoende reddingsvesten
verplicht. (Eén (1) vest per lid van de bemanning)
LET OP: Een zwemvest of drijfhulp is geen reddingsvest.
Men kan een reddingsvest herkennen aan het nummer wat erop is aangebracht,
100N (minimaal), liever 150N of 275N.
Wedstrijdreglement en -bepalingen
Er zal worden gevaren volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond en volgens onze wedstrijdbepalingen 2019.
Het reglement heet “De Regels Voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020” (R. v. W.)
Afhankelijk van het aantal ingeschreven boten, kan een klasse worden opgedeeld in
een of meer “Velden”. Iedere Klasse vaart 3 series, 2 op vrijdag en 1 op zaterdag. De
veldindeling wordt bekendgemaakt op de wijze zoals zal worden beschreven in de
wedstrijdbepalingen. De veldindeling voor de series van zaterdag wordt, indien
mogelijk, gebaseerd op de resultaten van de series op vrijdag. De puntentelling is
afgeleid van de Olympische puntentelling. De einduitslag wordt bepaald door de
serie op zaterdag, de schouwen en de klassen die niet opnieuw zijn ingedeeld
uitgezonderd, daarvoor worden beide dagen opgeteld.
Uitslagen
Ook dit jaar zal de uitslag op de internetsite van de Kaagcup zeilwedstrijden worden
vermeld: http://kaagcup.nl
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Veiligheid en communicatie
Om de veiligheid en de communicatie tijdens de wedstrijden te kunnen waarborgen
willen wij graag van je weten of je over een motorboot met marifoon beschikt die
eventueel ingezet kan worden bij calamiteiten.
In deze tijd van communicatie en verantwoordelijkheden zijn wij verplicht dat elke
groep per GSM/ SMS bereikbaar is. Het is dan ook verplicht om jouw gsm-nummer
op het inschrijfformulier vermelden. Ook dit jaar versturen wij de sms-berichten via
www.CM.nl naar het gsm-nummer die jij op het formulier hebt ingevuld bij “Eerste
gsm-nummer waarop bereikbaar tijdens de wedstrijddagen”, je hoeft dus verder
niets hiervoor te doen. Er worden door ons geen kosten voor deze service doorbelast
via je provider.
Ook het gsm-nummer van de roerganger, dan wel zijn staflid of begeleider, moet bij
de boten moet worden ingevuld!
Kaagcup trofee
Voor de groep die de beste resultaten heeft behaald in de standaard klasse op de
wedstrijden van zaterdag, waarvan de veldindeling wordt behaald door de
wedstrijden van vrijdag, wordt de Kaagcup wissel prijs ter beschikking gesteld. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient een groep met tenminste drie (3) Lelievletten
deel te nemen in de standaard klasse. De schouwen, de Instructie klasse en de vrije
klasse vallen hier dus buiten. Voor de schouwen, de vrije klasse en de instructie
klasse zijn echter wel aparte wisselprijzen beschikbaar.
Inschrijving
De inschrijving opent op 19 april en sluit op 11 mei 2019. Inschrijving vindt uitsluitend
plaats via het registratiesysteem op Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland,
Bereikbaar o.a. via link: https://sol.scouting.nl/
Alleen bij Scouting Nederland ingeschreven stafleden kunnen hun groepsonderdeel
inschrijven.
Elk groepsonderdeel (speltak) moet apart inschrijven.
LET OP 1: Eén (1) staflid kan maar één (1) onderdeel inschrijven (maar wel
meer dan één (1) boot).
LET OP 2: Het staflid dat het onderdeel inschrijft dient ook de bijbehorende
boten in te schrijven
LET OP 3: Je dient dus minimaal twee (2) formulieren in te vullen, één
hoofdformulier en één (1) bootformulier voor elke in te schrijven wedstrijdboot
Overnachten
Alle groepen dienen op het inschrijfformulier te vermelden waar men tijdens de
Kaagcup overnacht.
Groepen die op het Boterhuiseiland of op het kampeerterrein “Vaste Wal”
wensen te overnachten wijzen wij op de kampeerregels die zijn te vinden op onze
website. Aanvragen kan alleen via het aparte gedeelte op het hoofdinschrijfformulier.
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De commissie Kaagcup stuurt deze informatie door naar de Stichting
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen die het kamperen verder regelt.
Kampeerterrein “Vaste Wal”.
Der stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen (Boterhuiseiland) heeft voor de
groepen die in het verleden op de Kogjespolder hebben overnacht een terrein
beschikbaar dat als volwaardig zeeverkennerscentrum is ingericht. Dit terrein heeft
onder andere toiletten, drinkwater tappunten, vuilafvoer en een aanlegsteiger. De
bovengenoemde groepen dienen via SOL in te schrijven en bij kamperen “Vaste
Wal” te kiezen. Verder moeten ze de overige velden in vullen die bij het
Boterhuiseiland horen.
Inschrijfgelden en wijze van betalen
De betalingen dienen op 27 mei 2019 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven
om aanspraak te kunnen maken op onze de kortingsregeling.
Kortingstarief geldt tot en met 27 mei 2019
-

Per boot betaalt men € 20.00
Gastgroepen op het Boterhuiseiland betalen € 3.30 p.p. p. n.
Kampeerders op (Vaste Wal) betalen € 3.30 p.p. p. n
Kampeerders op “Vaste Wal” betalen € 100. -- borg per spel tak

Na 27 mei 2019 betaalt men altijd het volle tarief (Per bank dan wel ter plekke)
-

Per boot betaalt men € 23.00
Gastgroepen op het Boterhuiseiland betaalt men € 3.50 p.p. p. n.
Kampeerders op (Vaste Wal) betalen € 3.50 p.p. p. n.
Kampeerders op “Vaste Wal” betalen € 100. —borg per spel tak

Overnachtingskosten gelden zowel voor kampeerders als voor overnachten op
aanliggende schepen. De kampeerders op het terrein de “Vaste Wal” zijn daarboven
op ook € 100. — borg per spel tak verschuldigd.
Let op: Vaste gebruikers met een jaarvergunning verstrekt door de stichting
Zeeverkennerscentrum Kagerplassen betalen geen overnachtingsgelden.
Alle betalingen, ook voor het Boterhuiseiland/ terrein “Vaste Wal”, dienen te worden
overgemaakt op bankrekening NL31 INGB 0004 4667 00 (4466700) t.n.v.
St. Zeev. Act. Commissie Kaagcup, Zoetermeer onder vermelding van
groepsnaam, het onderdeel en het unieke inschrijf nummer zoals vermeld is op de
bevestiging van inschrijven die je per email vanuit SOL is toegestuurd.
Wij maken geen gebruik van incasso, je moet dus zelf het bedrag overmaken.
Als de betaling niet op 30 mei 2019 op onze rekening is bijgeschreven dan dien je dit
ter plekke te doen tijdens het aanmelden bij de wedstrijdtent om mee te kunnen doen
met de wedstrijden. Hiervoor is een pinautomaat beschikbaar. Contant geld wordt
niet geaccepteerd!
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Eventuele restitutie van inschrijfgelden van de zeilwedstrijden vinden als volgt plaats:
- Groep of boot trekt zich terug voor 20 mei 2019: - Volledige teruggave inschrijfgeld
- Groep of boot trekt zich terug na 19 mei 2019: - Geen teruggave v/h inschrijfgeld.
- Wedstrijden afgelast voor
20 mei 2019: - Teruggave 50% v/h inschrijfgeld
- Wedstrijden worden afgelast na 19 mei 2019: - Teruggave 30% v/h inschrijfgeld.
- Voor het Boterhuiseiland betaalt men bij terugtrekken/ afgelasten alleen de
genoten overnachtingen.
De organisatie voelt zich verplicht er alles aan te doen om de wedstrijden doorgang
te laten vinden.
Boeien controle boten
Wij proberen tijdens de wedstrijden altijd bij elke boei een controle schip te plaatsen
waarvan de bemanning controleert of een schip de boei op de juiste wijze passeert.
Daarvoor hebben wij een aantal schepen nodig die, bemand met twee personen,
deze taak op zich willen nemen voor een of twee dagen. Mocht je hiervoor
beschikbaar zijn vermeld dit dan op het formulier.
Communicatie
Scouting Kaagcup maakt voor communicatie gebruik van:
1) Onze internetsite, http://kaagcup.nl
2) Ons e-mailadres, info@kaagcup.nl
3) Twitter: https://twitter.com/kaagcup
4) Facebook: https://www.facebook.com/kaagcup
5) Sms-service tijdens de wedstrijden voor mededelingen.
6) Een scouting APP zoals is uitgelegd in onze wedstrijdbepalingen.
Wedstrijdboekjes/ Wedstrijdbepalingen
Elke deelnemende groep heeft recht op het aantal boekjes wat gelijk staat aan het
aantal deelnemende boten plus één extra exemplaar voor de staf. Om kosten te
sparen wordt altijd één boekje toegestuurd, de rest wordt overhandigd als men zich
meldt bij de wedstrijdtent op de donderdag voor de wedstrijd. Het boekje is ook
beschikbaar op onze site, geschikt om te downloaden
Deze uitnodiging (met de inschrijfformulieren van SOL) zijn een deel van de
wedstrijdbepalingen.
Voor meer informatie over de wedstrijden kun je terecht bij;
1) Onze internetsite: http://kaagcup.nl
2) Het wedstrijdsecretariaat per e-mail: info@kaagcup.nl
Voor meer informatie over het kamperen op het Boterhuiseiland en de locatie
“Vaste Wal” kun je terecht bij:
Ingrid Meeuwissen - Hoogenboom, Stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen
(secretaris), e-mail secretaris@kagerplassen.scouting.nl
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