
 
 
 



1 Aankondiging van de 7ste “Small Ships Race"  

 
Datum: 1 t/m 5 juni 2017 
Plaats: Start: IJmuiden. Finish: Lowestoft 
Tijd: Starttijd: 1 juni 06.00 NZT.  

Finishtijd: waarschijnlijk 2 juni in de loop van de dag 
Sluitingstijd: vrijdag 2 juni 17.00 NZT 

Klassen:  geen  
Georganiseerd door: De commissie "Uiterton " van de Nederlandse Vereniging van 

Toerzeilers 
Wedstrijd 
bepalingen: 

Opgenomen in dit boekje 

Prijs uitreiking: 2 juni 2017 om 20.00 uur  NZT in het clubgebouw van de RNSYC te 
Lowestoft. 

Wedstrijdbureau: Tot en met 30 mei: Simon Does: +316 – 46 85 46 96,  
e-mail: smallshipsrace@toerzeilers.nl 
Vanaf 31 mei t/m 8 juni via de Tochttelefoon bereikbaar op: +316 
1032 5365 

Website: www.smallshipsrace.nl 
 
"Small Ships Race" bekend als prestatietocht op de Noordzee van IJmuiden naar Lowestoft bedoeld 
voor kajuitboten tot en met 24 ft. (7,50 meter lengte over de stevens). 

1.1 Organisatie 

Organisatiecommissie 
⋅ Simon Does 
⋅ Eli van den Broek 

1.2 Verantwoordelijkheid van deelnemers aan toertochten NVvT 

De leiding over een boot, de zorg voor de veiligheid aan boord, het afsluiten van de benodigde 
verzekeringen en het voldoen aan wettelijke voorschriften en verdragen behoren tot de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar of van degene die de boot heeft ingeschreven. Tot diens 
verantwoordelijkheid behoort ook het besluit om met zijn boot al dan niet te starten, uit te varen, 
of de tocht voort te zetten. 
 
Het vanuit het oogpunt van veiligheid voorgeschreven zijn van bepaalde soorten uitrusting1 laat 
onverlet dat er uit andere hoofde op de eigenaar of diegene die de boot heeft ingeschreven 
verplichtingen kunnen rusten ten aanzien van uitrusting, bemanningslijst en vaarplan. Het voldoen 
aan deze verplichtingen behoort eveneens tot zijn verantwoordelijkheid. 
 
De eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven is verplicht, minimaal één week voor 
aanvang van de tocht de veiligheidslijst volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de 
organisatie. Bij het niet nakomen van deze verplichting is men uitgesloten van deelneming. 

                                                
1 Voor de deelnemers van de Small Ships Race is een veiligheidslijst met verplichte en aanbevolen 
uitrustingstukken samengesteld. Deze is te vinden op www.smallshipsrace.nl 



Schipper en bemanning van deelnemende boten nemen geheel voor eigen risico deel. Noch de 
organiserende commissie, noch de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, noch de sponsors zijn 
op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen schade 
aan de boot, aan de opvarenden, aan derden en/of aan boord zijnde goederen, waaronder voorts 
begrepen schade welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de toertocht zou 
kunnen ontstaan en/of daaruit zou voortvloeien, ongeacht of dergelijke schade onder normale 
omstandigheden dan wel bij calamiteiten is ontstaan. 
Noch het van kracht zijn van deze veiligheidslijst, de toepassing hiervan door de organisatie van de 
toertocht, noch de controle op naleving van dit reglement, op welke wijze dan ook, begrenst of 
vermindert de volledige en onbegrensde verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boot of diens 
vertegenwoordiger. 
De organiserende commissie kan, maar kan niet verplicht worden, aan boord een veiligheidscontole 
te houden. De organiserende commissie kan een schip van deelneming uitsluiten indien een schip 
niet aan de minimale veiligheidseisen en/of eisen van zeewaardigheid voldoet.  

1.3 Bepalingen. 

Reglementen. 
De wedstrijd c.q. prestatie tocht wordt verzeild onder: 
⋅ Zee Aanvarings Reglement 
⋅ De bepalingen in dit programma boekje. 
Er wordt niet op handycap gevaren.  
Overige reglementen zijn niet van toepassing. 

Prijzen 
Er zijn twee prijzen te winnen: 
1) de Mr. Vee Wisseltrofee: deze trofee wordt toegekend door de jury aan de schipper die de 

grootste ontwikkeling op het gebied van zeemanschap, bootbeheersing etc. doorgemaakt 
heeft; 

2) Voor de echte racers onder de deelnemers is er de Glazen Peper die wordt toegekend door 
de jury aan de schipper die op handycap (SW) de snelste oversteek gemaakt heeft. 

Mr. Vee wisseltrofee 
Om beter recht te doen aan de aard van het evenement is door een jury-commissie, die bestaat uit 
winnaars van de vorige edities, de “schijf van vijf” bedacht. Hierbij telt in de einduitslag niet alleen 
de gecorrigeerde zeiltijd mee, maar ook zaken die te maken hebben met voorbereiding en 
evaluatie van de voorbereiding na aankomst in Lowestoft.  
 
Aan elke schipper wordt gevraagd om vooraf een online enquête in te vullen waarin onderstaande 
5 categorieën aan de orde komen: 
 
3) Uitvoering van de SSR veiligheidslijst 
4) Navigatie en communicatie 
5) Comfort 
6) Energievoorziening 
7) Zeilvoering en zeiltrim 



 
De jury-commissie kent punten toe aan elke categorie met een maximum van 5 punten per 
categorie. Hieruit volgt een gemiddelde waarde die toegekend wordt aan de voorbereiding. 
 
Bij aankomst in Lowestoft evalueert de schipper de voorbereiding samen met de jury-commissie en 
kent de commissie punten toe aan de evaluatie met een maximum van 5 punten per categorie. 
Hieruit volgt een gemiddelde waarde voor de evaluatie. Daarnaast wordt de gezeilde SW-tijd, 
eventueel gecorrigeerd met de tijd die gevaren is op de motor (deze tijd telt dubbel), via een 
formule omgezet in een score van 1 tot 5.  
 
De eindscore is een optelling van de gemiddelde score voor de voorbereiding, de gemiddelde score 
voor de evaluatie en de score voor de gezeilde tijd waarbij de score voor de evaluatie dubbel telt. 
De maximale totaalscore is hierbij 20 punten. 

Prijsuitreiking 
De SSR wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner in de Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club in 
de haven van Lowestoft waar ook de uitreiking plaatsvindt van de Mr. Vee wisseltrofee. 
Aanwezigheid bij het diner is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Mr. Vee 
wisseltrofee. 

Starttijden, verblijfs- en vaarduur 
⋅ Vertrek uit de haven van de Seaport Marina in IJmuiden op donderdag 1 juni 05.30 NZT, na 

het palaver dat om 05.15 NZT voor de deur van het havenkantoor.  
⋅ De start vindt plaats omstreeks 06.00 NZT. 
⋅ De schepen dienen hun exacte starttijd ( tussen de pieren) zelf vast te leggen en te 

vermelden op het wedstrijdformulier.  
⋅ Eventuele wachttijd ten gevolge van het niet direct krijgen van toestemming om de haven 

van Lowestoft in te varen moet worden aangegeven op het wedstrijdformulier. 
⋅ In Lowestoft wordt een rusttijd, tussen aankomst en vertrek, in acht genomen van minimaal 

24 uren. 

Traject 
⋅ Het traject wordt gevormd door de rechte lijn van IJmuiden naar Lowestoft. 
⋅ De startlijn wordt gevormd door de rechte lijn tussen de buitenste havenhoofden van de 

haven van IJmuiden. Er wordt gestart in W richting. Let op beroepsvaart tussen de pieren en 
de aanloop van de haven. Luister uit op VHF 61 (havendienst IJmuiden, tot 5 mijl uit de 
kust).  

⋅ De finish wordt gevormd door de rechte lijn tussen de havenhoofden van de haven van 
Lowestoft. 

⋅ Vraag toestemming aan Post Control Lowestoft (VHF 14) en let op de IPTS-signalen op de 
havenhoofden. 

⋅ In Lowestoft moeten deelnemers de wedstrijdbrief bij de organisatie inleveren. 

Motorgebruik 
Motorgebruik is toegestaan en verdient zelfs aanbeveling wanneer tijdige aankomst anders niet 
haalbaar is, of de veiligheid dit noodzakelijk maakt. Van het motorgebruik, anders dan bij het in- 



en uitvaren van havens, wordt in het journaal aantekening gemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld 
wat de aanleiding is tot motorgebruik. 
Voor de einduitslag van de race wordt de periode van motorgebruik maal 2 een factor bij de 
gevaren tijd opgeteld.  

Navigatiemiddelen 
⋅ Er zijn geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van navigatiemiddelen. 
⋅ De wijze waarop posities en voortgang worden bepaald, wordt aangegeven in het journaal. 

Communicatie 
⋅ Voor de onderlinge communicatie tussen deelnemers wordt gebruik gemaakt van de ter 

plekke voor het verkeer tussen schepen onderling vrijgegeven kanalen.  
⋅ Het bezit van een marifoon waarmee op alle kanalen met hoog vermogen kan worden 

uitgezonden wordt sterk aanbevolen. 
⋅ Het onderlinge marifoonverkeer op kanaal 16 wordt tot het minimum beperkt. Het 

uitluisteren en elkaar oproepen gebeurt om de twee uur. Tussen zondondergang en 
zonsopkomst uitsluitend om 00.00 NZT uur. 

⋅ In gevallen van nood, waarbij acute hulpverlening noodzakelijk is, worden de in de 
scheepvaart gebruikelijke procedures gevolgd, tenzij hulp van een van de andere deelnemers 
kan worden verkregen. 

⋅ Ook in alle overige situaties, waarin communicatie met derden wordt gezocht, zijn geen 
andere dan in de scheepvaart gebruikelijke procedures van toepassing. 

⋅ Contact met het thuisfront wordt door de deelnemers zelf verzorgd. 
⋅ Op de vloot worden de NEDERLANDSE ZOMERTIJ gebruikt. 

Uitslagen 
De uitslagen worden op vrijdag 2 juni om 20.00 uur NZT bekend gemaakt in het clubgebouw van 
de RNSYC.  

Veiligheidseisen 
Voor de deelnemers van de Small Ships Race is een veiligheidslijst samengesteld. Deze is te vinden 
op www.smallshipsrace.nl. De organiserende commissie kan, maar kan niet verplicht worden, aan 
boord een veiligheidscontole te houden. De organiserende commissie kan een schip van 
deelneming uitsluiten indien een schip niet aan de minimale veiligheidseisen en/of eisen van 
zeewaardigheid voldoet. 

Voortijdig opgeven 
Indien u de Small Ships Race voortijdig opgeeft, dus niet reglementair uitvaart, bent u verplicht 
zich af te melden. U kunt dit doen per aan de marifoon bij en/of telefoon naar de Tochttelefoon 
en/of de Nederlandse of Engelse kustwacht (voor telefoonnummers zie aankondiging).  
Vrijdagavond 2 juni om 24.00 uur NZT worden de schepen waarvan niets bekend is, als vermist 
doorgegeven aan de kustwacht. 

Wedstrijdbrief deelnemer/uitreiking medailles. 



Op de wedstrijdbrief, zie bijlage, moet u vermelden op welk tijdstip u de start- en finishlijn bent 
gepasseerd, de hoeveelheid motoruren en de reden. Deze moet na de finish van de wedstrijd 
worden ingeleverd bij de organisatie van de Small Ships Race in de haven van Lowestoft. 
Bij het niet inleveren van de Wedstrijdbrief wordt u niet in de uitslagenlijst opgenomen.  

Uitstellen start / afbreken van de wedstrijd na de start. 
De commissie kan als uiterste noodmaatregel wegens slechte weersomstandigheden de wedstrijd 
uitstellen of afbreken.  
  



 

WEDSTRIJDBRIEF 
 
 
 

Naam schip 
 

 

Naam schipper 
 

 

  
Starttijd (NZT) 
 

 

Finishtijd (BST) 
 

 

Wachttijd bij aankomst 
 

 

Aantal motor/sleepuren 
 

 

Reden 
 

 

Gezeilde tijd 
(in te vullen door 
organisatie) 

 

Opmerkingen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


