Wat doet het Watersportverbond met je licentiegelden?
Jaarlijks ontvang je deze factuur voor je licentie en/of meetbrief. Door jouw bijdrage kan het
Watersportverbond de benodigde zaken regelen die plezierig en succesvol sporten mogelijk
maken. Graag vertellen we je wat we precies met je geld doen.
Opleidingen voor Rescue, instructeur, trainer/coach en official
Voor alle niveaus binnen de zeilsport  van het leren zeilen t/m de topsport en van verenigingswedstrijd
t/m de Olympische Spelen  zijn er opleidingen voor de mensen die hier een bijdrage aan leveren. Dit
zijn rescue’s, instructeurs, trainers, wedstrijdleiders, juryleden, umpires en uitrustingscontroleurs.
Sportstimulering/sportparticipatie
Om ervoor te zorgen dat de zeilsport van onderaf voldoende blijft aangroeien en omdat het natuurlijk
een fantastische sport is, zijn er diverse sportstimuleringsactiviteiten. Samen met Hoofdsponsor Delta
Lloyd organiseren we de Optimist on Tour waarin jaarlijks ruim 10.000 kinderen kennismaken met zeilen
en andere watersporten. Daarna kunnen die kinderen een vervolgstap bij de verenigingen en
vaarscholen maken. Wij ondersteunen die verenigingen en vaarscholen met de lessen volgens het
landelijke CWO diplomasysteem, zodat ze kunnen rekenen op kwalitatief goede lessen. Daarnaast
organiseren we de QCup. Dit zijn eenvoudige Optimist wedstrijden in bootjes van de vereniging of bond
bij verenigingen in de buurt. Dit is een goede opstap voor de Combi wedstrijden.
Technische zaken
In Nederland zijn ca. 80 verschillende klassen actief. Om de wedstrijden in deze klassen eerlijk te
houden, moeten de boten zoveel mogelijk gelijk zijn. De Hoofdmeter, die ondersteund wordt door
Technische Commissie Wedstrijdklassen, zorgt daarvoor. Van de ca. 40 Nationale Klassen worden de
Klassenvoorschriften door het Watersportverbond beheerd en actueel gehouden. Voor de 40
Internationale klassen doet de ISAF dat.
Voor de klassen die onder Rating (handicap) varen, heeft het Watersportverbond het Rating Office. Daar
worden voor ca. 1.200 Scherpe Kajuitjachten en ca. 200 Rond en Platbodems zgn. Rating Certificaten
uitgegeven waardoor ook deze van elkaar verschillende boten toch tegen elkaar kunnen wedstrijdzeilen.
Tenslotte ondersteunt het Watersportverbond een eenvoudig Rating systeem voor kajuitboten en open
boten (SW) en een een Rating systeem voor catamarans (Texel Rating).
Technische controles
Om de eerlijke competitie te waarborgen, moet er rondom de wedstrijden voldoende gecontroleerd
worden. Hiervoor worden Uitrustingscontroleurs opgeleid die door wedstrijdorganisatoren ingezet
kunnen worden. De Hoofdmeter zorgt voor de opleiding en bijscholing van deze Uitrustingscontroleurs.
Bij wedstrijden onder Rating worden deze controles vaan samen het het Rating Office gedaan.
Wedstrijdreglementering
De zeilsport kan, zoals elke sport, niet bestaan zonder de benodigde regels en organen die toezien op
de naleving van de regels. Dat begint bij de Regels voor Wedstrijdzeilen die iedere vier jaar opnieuw
uitgegeven worden door de ISAF en die door de Reglementencommissie vertaald en door het
Watersportverbond uitgegeven worden. Daarnaast zijn er vele reglementen rondom de zeilsport, zoals
het Reglement voor Kampioenschappen, het Competitiereglement voor Scherpe Kajuitjachten en het
Reglement voor Klassenorganisaties, die actueel gehouden worden door de Reglementencommissie.
Wanneer er regels worden overtreden, bestaat er in de zeilsport een systeem om in te grijpen. In basis
roept de zeiler zelf een protest aan waarna de overtreder ter plaatse zijn fout kan erkennen en herstellen
door één of meerdere strafrondjes te draaien of zich terug te trekken uit de wedstrijd. Wanneer een
zeiler zijn straf niet zelf neemt, volgt er een protest. Het protestcomité doet dan uitspraak. Als een zeiler
het daar niet mee eens is, kan deze, als het recht om in Hoger Beroep te gaan niet is ontzegd, in beroep

bij de Zeilraad. De Zeilraad doet in hoogste instantie uitspraak en die is bindend. Het Watersportverbond
kan onder voorwaarde dat er voldoende hoog opgeleide juryleden in het Protestcomité zitten, toestaan
dat een Protestcomité net als een Internationale Jury in hoogste instantie uitspraak doet.
Ingeval van ernstige overtredingen, onsportiviteit en wangedrag, komt de Tuchtraad in beeld. Deze raad
behandeld ook zaken die niet direct met de Regels voor Wedstrijdzeilen te maken hebben. De
Tuchtraad is ook bevoegd om straffen (schorsingen) op te leggen. Tenslotte kan men in beroep tegen
de uitspraak van de Tuchtraad bij de Beroepsraad. Tegen de uitspraak van de Beroepsraad is geen
beroep mogelijk. Wel kan men zich tot de Civiele rechter wenden of een zaak bij het CAS (Court of
Arbritation of Sport).

Internationale zaken
Internationaal gezien heeft de zeilsport te maken met de EUROSAF en de ISAF. Jaarlijks heeft het
Watersportverbond inbreng tijdens hun internationale vergaderingen. Zo leveren wij bijdrage aan de
mondiale zeilsport en behartigen we de belangen van Nederland. Er zijn 10 personen die namens het
Watersportverbond zitting hebben in diverse Committees en Commissions en afwisselend met België
leveren wij steeds voor 4 jaar een Counsil Member (= één stem in de Counsli van de 38 in totaal).
In ISAF verband zitten zijn samen met België en Luxemburg in de Low Countries Group. Jaarlijks vindt
er een afstemming plaats met deze landen over de wijzigingsvoorstellen (Submissions) die door alle
National Member Autorities (aangesloten Landen) en Internationale Klassenorganisaties of de ISAF zelf
ingediend kunnen worden. Dit zijn er soms wel 250.
(Open) Nederlandse Kampioenschappen
Jaarlijks worden er ca. 80 Nederlandse Kampioenschappen gezeild. Het Watersportverbond waarborgt
de kwaliteit door alle Aankondigingen en Wedstrijdbepalingen te controleren en te controleren of de
wedstrijdleider en juryvoorzitter een nationale erkenning hebben. Daarnaast wordt bekeken of de
walfaciliteiten en het wedstrijdwater van voldoende kwaliteit zijn voor een (O)NK. Tenslotte worden de
wimpel en medailles door het Watersportverbond beschikbaar gesteld.
PR & communicatie
Het Watersportverbond heeft ca. 26.000 volgers op de zeilsport gerelateerde Facebook pagina’s en ca.
60.000 volgers op Twitter: Daarnaast hebben we de website en worden er door de eigen
camerajournalist wekelijks filmpjes gemaakt en op de Youtube kanalen geplaatst. Dit alles maakt dat het
Watersportverbond een groot bereik heeft, dat de zeilsport zichtbaar is voor een breed publiek en dat we
meetellen als sport. Het team van de afdeling Communicatie staat altijd klaar om successen op elk
niveau en in elke vorm te delen.
Eredivisie Zeilen
Het Watersportverbond heeft het initiatief genomen om het clubzeilen nieuwe leven in te blazen. Door
op het hoogste niveau een begrijpelijke competitie in het leven te roepen met in potentie een enorme
spinoff op clubniveau, verwachten we een nieuwe beweging in de zeilsport teweeg te brengen.
Daarnaast hebben de media en het publiek dit concept ook opgepikt waardoor de zeilsport zich mag
verheugen in hernieuwde aandacht.
Raad en daad
Binnen de zeilsport zijn ca. 120 Wedstrijdgevende Verenigingen en 75 Klassenorganisaties actief. Het
Watersportverbond is altijd bereikbaar om te helpen bij problemen en te adviseren en ondersteunen bij
de organisatie van wedstrijden. Daarnaast is er binnen die klassen en verenigingen heel veel kennis
aanwezig en het Watersportverbond zorgt ervoor dat deze kennis gedeeld wordt zodat de zeilers ten
alle tijde veilig, plezierig en succesvol kunnen wedstrijdzeilen!

