
Notice of Race & Sailing Instructions - WVZ Kitefoil en 
Wingfoil Long Distance Race

Datum & tijden: 27 augustus 2022. Inschrijven (vooraf) via wvzandvoort.nl/
kitefoil. Wedstrijdbureau open vanaf 08.00-10.30 uur. Briefing om 11.00uur 
(aanwezigheid verplicht) ; start circa 12.00 uur. BBQ na afloop (apart 
inschrijven). Inschrijven: Euro 10,-. Afmeldborg Euro 20,- BBQ Euro 15,-

Afhankelijk van de weersvoorspelling kan de GO/NO GO beslissing enkele 
dagen van te voren worden gegeven, maar uiterlijk ook pas op de dag zelf. 
Indien er niet op de 27e gevaren wordt is het mogelijk dat we de 28e een 
alternatieve, kortere race uitzetten. 

Waar: Vanaf Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ), Boulevard Paulus Loot 
afrit 1Z ter hoogte van huisnummer 61. Algemeen telefoonnummer van de WVZ 
(alleen in het weekend) is 023 - 571 52 51.

Intro: de Kitefoil en Wingfoil Long Distance Race is een onderdeel van het WVZ 
Nam/Rem Race event, van oorsprong een lange afstandsrace voor catamarans 
naar het voormalige Rem-eiland. 

Dit jaar voegen we daar twee aparte starts: één voor de kitefoilers 
(matraskitefoilers en tubekitefoilers tegelijk) en één voor de wingfoilers aan toe; 
ieder met hun eigen parcours, dat korter zal zijn dan voor de catamarans. De 
kitefoilers worden na de race in twee aparte klassementen: matraskitefoilers en 
tubekitefoilers verdeeld.

Het is een echte wedstrijd maar het fun karakter staat voorop!

Logistiek: Het is helaas niet toegestaan om met je (4WD) auto de afrit naar 
beneden te rijden. Vanaf de boulevard rijdt een pick-up truck heen en weer om 
je te helpen je spullen naar beneden te brengen. 

Parkeren doe je op de boulevard (duur) of op de grote gemeentelijke 
parkeerplaats “De Zuid” aan de Brederode straat (probeer in de buurt van het 
trappetje te parkeren) en dan lopen naar de WVZ. 

Na aankomst bij de WVZ ga je EERST naar het wedstrijd-bureau boven om je 
aan te melden! Je kan eventueel dan ook je eerdere opgave van type kite 
(matras of tube) nog laten veranderen, of switchen van kitefoilen naar wingen 
of andersom. 

Op het strand voor het WVZ terrein worden aparte vakken aangegeven voor de 
kitefoilers/wingers en de catamarans. Volg instructies van de WVZ beach 
marshalls op. In het clubhuis kan je je verkleden, en gebruikmaken van de 
douches en de toiletten. Alle betalingen (bij wedstrijdbureau en aan de bar) zijn 
per PIN - geen cash dus. 

http://wvzandvoort.nl/kitefoil
http://wvzandvoort.nl/kitefoil


De race: De catamarans starten als eerste startgroep. De volgorde van de twee 
startgroepen ‘kitefoilers’ en ‘wingfoilers’ wordt tijdens de briefing 
medegedeeld. De kitefoilers en de wingfoilers wachten met van het strand 
wegvaren tot ná de start van de catamarans.  

De startprocedure is dezelfde als die tijdens internationale kitefoil wedstrijden.  
Dit wordt tijdens de briefing nog verder uitgelegd. 

De startlijn bestaat uit een denkbeeldige lijn tussen de Jumbo (het WVZ 
startschip) en een boei. 

Iedereen is verplicht te starten over dezelfde boeg: over bakboord of over 
stuurboord. Dit wordt tijdens de briefing vermeld en/of aangegeven door een 
bord op de wedstrijd boot. Een individuele te vroege start wordt beloond met 
een DSQ! :) 

Het precieze parcours wordt pas op de dag zelf bepaald en zal afhangen van de 
omstandigheden. Het parcours wordt tijdens de briefing vermeld (eventuele 
last minute wijzigingen zelfs vanaf de wedstrijdboot). 

Starten en finishen gebeurt via de start/finishlijn op zee bij de WVZ. In principe 
varen we zuidwaarts en dan na een keerboei (in de buurt van Langevelderslag) 
weer terug naar de finishlijn. Het is mogelijk dat de wingers een iets ander 



parcours varen dan de kitefoilers. 

Om te voorkomen dat deelnemers te lange slagen ver op zee maken, wordt 
tijdens de briefing een minimaal aantal tacks/gybes vermeld die je op heen- en/
of terugweg moet maken.  Als een van de WVZ wedstrijd- of reddingboten je 
aangeeft dat je te ver zee op gaat  (> ca. 750 meter) en meer naar de kant moet 
gaan ben je op straffe van DSQ verplicht je direct daaraan te houden. 

De finish vindt plaats door tussen het startschip en de finish-boei door te 
varen. De finishlijn wordt zeer kort gehouden. 

Omdat kites en wings geen zeilnummers hebben en rugnummers op lycra shirts 
niet goed zichtbaar zijn, hanteren we een systeem van bepaling van finish-
volgorde op basis van zelf-rapportage. Probeer tijdens het finishen de 
wedstrijdboot te vertellen wie je bent (achternaam roepen). Probeer je eigen 
finishtijd te klokken. En onthoud wie van jouw directe concurrenten vlak voor je, 
en vlak achter jou finishte. 

Na de finish ga je aan de kant, laat je je kite neer en loop je naar het wedstrijd-
bureau om je af te melden om (samen met andere net gefinishte deelnemers) je 
finish-volgorde te bepalen. 

In de (na)middag vóór de BBQ zal de prijsuitreiking zijn. We hebben veel en 
leuke sponsorprijzen, en niet alleen voor de allersnelsten!  Dus BLIJF! En doe 
mee aan de BBQ! Pas na afloop zal de pick-up truck weer beschikbaar zijn om 
te helpen met je spullen naar de boulevard te brengen.

Veiligheid: de lokale Reddingsbrigades van Bloemendaal, Zandvoort en 
Noordwijk alsmede de KNRM zullen met boten op het water aanwezig zijn om 
de veiligheid te coördineren.

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan het event. De 
organiserende autoriteit en de reddingsdiensten accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood 
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na het event, op zee en 
op de wal. 

Door deel te nemen bevestig je automatisch dat je voldoende WA verzekerd 
bent. Weet je dat niet zeker: wordt dan nog snel lid van de Nederlandse Kitesurf 
Vereniging (NKV) kitesurfvereniging.nl .

Aan/afmelden: Het is verplicht je ’s ochtends voor de briefing bij het 
wedstrijdbureau te melden en je deelname te bevestigen. Je krijgt een lycra die 
je moet dragen tijdens de wedstrijd. Als je onverhoopt niet start, ben je 
verplicht je persoonlijk af te melden bij het wedstrijdbureau. 

Als je wel start maar de race niet uitvaart, moet je ook zsm je persoonlijk 

http://kitesurfvereniging.nl


afmelden bij het wedstrijdbureau. Strand je onderweg, probeer dan zsm te 
bellen naar WVZ Beach Captain Dik Busscher (0653895918). We proberen je 
dan ergens langs het strand op te pikken. Maar ook dan, bij terugkomst op de 
WVZ, meld je je persoonlijk af!

Ook na de finish ben je verplicht je persoonlijk af te melden. Dit vanwege de 
bepaling van de finish-volgorde maar zeker ook om te voorkomen dat we (zeer 
kostbare) zoektochten op zee moeten gaan uitvoeren. 

Niet afmelden betekent dat we een kostbare reddingsactie op gang brengen; en 
je je 20,- borg kwijt bent. 

Veiligheidseisen: Helm en wetsuit verplicht voor alle deelnemers. Ten zeerste 
aangeraden: impact-vest en een flare, te dragen op het lichaam (onder je pak). 
Wij verkopen goede flares voor een klein tientje aan de balie van het wedstrijd-
bureau. 

Tevens is aanbevolen om een telefoon in een waterdichte zak of een 4G sports-
watch mee te nemen. Download en activeer de KNRM Helpt app. Sla het 
telefoonnummer van de WVZ Beach Captain en dat van de KNRM op (zie 
hieronder). Zorg tevens dat je weet hoe je je geografische positie kan bepalen 
met je telefoon/watch. 
 
Veiligheid van jezelf en collega-deelnemers voor alles!  Ondersteun de KNRM.nl 
en je lokale Reddingsbrigade.nl met donaties! 

Contact:
WVZ Clubhuis: 023 - 571 52 51 (alleen in het weekend en alleen algemene 
informatie)

Elja Boxman: WVZ Sportcommissaris - overall bestuurlijke leiding 0645670311 
sportcommissaris@wvzandvoort.nl 

Jan-Willem te Gussinklo: Algemeen Event Manager 0643003197

Rene Bos: Assistent Wedstrijdleider (Kitefoilers en Wingers) 0630004094

Dik Busscher: WVZ Beach Captain (bellen als je gestrand bent) 0653895918

KNRM: spoedeisend (SAR): via de KNRM Helpt app - de rode noodgeval knop. 
Of bel 0900-0111,  of het algemene noodnummer 112. Niet-spoedeisend: Via de 
KNRM Helpt app - via de groene assistentieknop of bel 088-996100. 

Dit is versie v17082022. Het is mogelijk dat de wedstrijdorganisatie nog 
tussentijds wijzigingen aanbrengt aan deze NoR en SI. Check voorafgaand aan 
de race https://wvzandvoort.nl/kitefoil/ voor de meest recente versie. 
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