
 

 
Aan de wedstrijdzeilers van Watersport Vereniging de Doordrijvers 
 
Oproep aan de Doordrijvers om zich beter aan de regels van het wedstrijdzeilen 
houden. 

 
Beste Doordrijvers,  
 
Ik wil dit verhaal graag beginnen met een compliment aan de Doordrijvers. De 
hedendaagse Doordrijver is als gevolg van alle op het internet beschikbare informatie en de 
trainingsmogelijkheden in binnen en buitenland steeds beter gaan zeilen. Ik vind dat een 
mooie ontwikkeling omdat steeds meer zeilers in staat zijn om een wedstrijd te winnen, wat 
het spelletje (want dat is het) steeds spannender maakt. 
 
Werd het veld 15 jaar geleden al voor de eerste boven boei uit elkaar getrokken, nu ronden 
er gedurende de wedstrijd steeds meer boten tegelijk een boei. 
Het is (net als in het verkeer) steeds drukker aan het worden.  
 
Tijd dus om ons (ja, ik ook) beter aan de regels te gaan houden en waar nodig een protest in 
te dienen. 
Ik begrijp dat dit voor vele een grote stap is met alle vriendschapsbanden en de “door de 
vingers zien cultuur” tot nu toe, maar een spelletje is gewoon leuker als de deelnemers zich 
aan de regels houden. 
 
Velen van ons investeren tegenwoordig veel tijd in trainen en het bekijken van Webinars, dus 
een uurtje regels doornemen mag toch geen probleem zijn. 
 
Omdat wij na de wedstrijd liever aan de bar zitten dan in de protestkamer, is een beetje hulp 
bij het snel en efficiënt invullen van het protestformulier wellicht welkom. Vandaar dat ik de 
vijf (5)  regels (ja, meer zijn het er niet) die bij de Doordrijvers veelvuldig overtreden worden 
alvast voor jullie op een rij te zetten. 
 

1. Starten: Bij de doordrijvers komt de “indringstart” vaak voor. Dit is een overtreding op 
regel 11.  Zie op 4 min. van de volgende film: https://www.youtube.com/watch?v=q-
Y0mUoXBGM  
 

2. In de windse merkteken: Hier geldt regel 18.2, maar let ook op 18.3 waarbij een 
boot binnen de drie scheepslengten onder een andere boot overstag mag gaan, mits 
hij bij het overstag gaan vrij blijft en voor en gedurende het ronden van de boei niet 
hoger stuurt dan aan de wind. Je mag de boot dan dus niet in de wind sturen om de 
boei te halen: Zie op 3.40 min van de volgende film: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ywko74MWXn8  
 
 

3. Beneden windse merkteken: De regel “overlap” gaat in op het moment dat de 
voorste boot de drie scheepslengten cirkel binnen vaart. Dit is regel 18.2. Zie op 
16.50 min van de volgende film: https://www.youtube.com/watch?v=YygKB5yc1jU  
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4. Verboden handelingen: Dit is regel 42.2.  

a. pompen: herhaald waaieren met enig zeil door aanhalen of vieren van het zeil 
of door verticale of dwarsscheepse beweging van het lichaam; 

b. schommelen: herhaald rollen van de boot, bewerkstelligd door: 
i. lichaamsbeweging, 
ii. herhaalde verandering van de stand van de zeilen of van het mid-

zwaard, of sturen; 
iii. schokken: plotselinge voorwaartse lichaamsbeweging, abrupt gestopt; 
iv. wrikken: herhaalde beweging van de helmstok die óf krachtig is óf de 

boot voortstuwt óf voorkomt dat hij achteruitvaart; 
v. herhaald overstag gaan of gijpen dat geen verband houdt met 

veranderingen van de wind of tactische overwegingen. 
 
Dan is er nog een belangrijke regel en die gaat over Wangedrag (regel 69). 

Dat is de verplichting om geen wangedrag te plegen.  
1. gedrag dat een inbreuk is op goede manieren, onsportief of onethisch 

gedrag; of  
2. gedrag dat de sport in diskrediet kan brengen 

Ik denk dat wij met elkaar af moeten spreken dat er in het heetst van de strijd best 
even een paar krachttermen gebruikt mogen worden, maar dat wij daarna waar nodig 
protesteren, maar zeker niet door blijven gaan met elkaar voor rotte vis uit te maken. 
 

Als laatste wil ik jullie er nog graag op wijzen dat het protest een normaal onderdeel 
van het Wedstrijdzeilen is. Als je je aan de volgende regels houdt dan hoeft het geen 
persoonlijke vete tussen twee zeilers te worden. 

1. Bij twijfel niet inhalen.  
2. Ben je van mening dat de andere zeiler de regels heeft overtreden dan: 

a. Roep hem aan dat als hij niet onmiddellijk (het eerst mogelijke moment) 
twee rondjes draait je zal protesteren.  

b. Als hij/zij dat niet doet, protesteer dan en vraag een andere zeiler die 
het voorval heeft gezien te getuigen.  
NB: Hierbij aan de zeilers de oproep om als je het voorval duidelijk hebt 
gezien en je wordt gevraagd, om ook daadwerkelijk als getuigen op te 
treden. Dat zorgt ervoor dat het protest minder persoonlijk (één tegen 
één) wordt. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
César Sierhuis. 



 

 



 

 



 

 


