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4 5

Seinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinenSeinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinen

4 5

Seinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinenSeinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinen
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Vrijdag

Start nabij Keeten A, O1 (bb), O8 (sb), O12 (bb), O14 (sb), O15-SAS2 (bb), 
O18 (bb), O5 (bb), O7 (bb), Finish

 

Zaterdag

Baan 1

Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VK 28 (bb), VM 93 (bb), 
VM 74 (bb), VM 77 (bb), Finish

Baan 2

Start richting Arnemuiden, VM 73 (bb), VM 77 (bb), VM 87 (bb), Finish

Baan 3

Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VM 87 (bb), VM 74 (bb), 
VM 77 (bb), Finish

Baan 4

Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VM 93 (bb), VM 87 (bb), 
VM 74 (bb), VM 77 (bb), Finish

Baan 5

Start richting Arnemuiden, VM 73 (bb), VM 77 (bb), VM 89 (sb), VK 26 (sb), 
Finish

Baan 6

Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (bb), VK 26  (bb), VM 87 (bb), VM 73 (bb), 
VM 77 (bb), Finish

W e d s t r i j d  B a n e n
4 5

Seinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinenSeinvlaggen, cijferwimpels en wedstrijdseinen



HARD LEMONADE
KETEL 1 + LEMON SYRUP

+ SPARKLING WATER

Scan en kijk 
hoe onze 
bartender ‘m 
maakt.
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Wedstrijdreglement 2022

1     Lokale wedstrijdbepalingen

1.1 De van toepassing zijnde bepalingen
Deze Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) inclusief de annexen vormen
tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB), de wedstrijd bepalingen voor 
het evenement conform regel 88.2 RvW.

1.2 Wijzigingen op de standaard wedstrijdbepalingen Deel 1
Er wordt naar gestreefd de wedstrijden op de vrijdag omstreeks 15.30 uur 
en op zaterdag om 16.00 uur te beëindigen. Schepen die er niet in slagen 
om de finish te bereiken, krijgen de score “niet gefinisht” (DNF).
Het wedstrijdcomité kan beslissen de tijdlimiet te verlengen door de finishlijn
(zie LWB 2.4) langer in stand te houden. Dit is een wijziging van regel 35
RvW en van regel 16 SWB.

1.3 Bepalingen vermeld in de klassenvoorschriften Ronde en Platbodem jachten.

2 De locatie van het wedstrijdcentrum
Het wedstrijdcentrum is gevestigd op de sleepboot Hercules.
Het wedstrijdcentrum is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 
06-53795580 . De normale openingstijden zijn van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Op zaterdag is het wedstrijdcentrum van 8.30 uur tot 09.45 en vanaf 16.15 
uur gevestigd in het paviljoen op de wal.

3 Prijzen
In alle klassen worden over de totale wedstrijdserie prijzen ter beschikking
gesteld en wel als volgt:

Vrijdag:

1. De Ketel 1 prijs is de wisselprijs in de categorie gemeten schepen. 
 

De Hendrik Willem van Loon hardzeildagen van de Stichting Behoud Hoogaars
worden gehouden op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli 2022 op respectievelijk de 

Oosterschelde en het Veerse Meer.
Organiserende autoriteit: Stichting Behoud Hoogaars.
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Zaterdag:
1. de Zilveren Jetty is de wisselprijs voor de snelste hoogaars of hengst 
op gecorrigeerde tijd,
2. de Boskalis trofee is de wisselprijs voor het snelste houten schip op 
gezeilde tijd, niet zijnde de winnaar van prijs 1
3. de Rudolf Schönbergprijs is de wisselprijs voor het snelste schip op 
gecorrigeerde tijd, niet zijnde de winnaar van prijs 1,
4. de Campveerse Toren Bokaal is de wisselprijs voor het snelste schip,
kleiner dan 10.5 m.op gezeilde tijd, niet zijnde de winnaar van prijs 2,
5. de Masttop van der Meulen is de wisselprijs voor het snelste schip, 
groter dan 10,5 m., op gezeilde tijd, niet zijnde de winnaar van prijs 2,
6. de Arnemuider Masttop is de wisselprijs voor het snelste schip in 
vissermanuitvoering op gezeilde tijd,
7. de Zalmschouwen prijs is de wisselprijs voor het snelste schip op gezeilde tijd,
8. de Behoudsprijs “ 46 euro’s” is de prijs voor het schip, waaraan het
afgelopen jaar het meest is gedaan voor behoud en restauratie,
9. de Pollepel prijs, pechprijs, is de prijs voor het schip dat als laatste 
binnen de reglementaire tijd weet te finishen,
10.de Erfgoedsprijs is de prijs voor het snelste HOUTEN schip op 
gecorrigeerde tijd,
11.de Old Gaffersprijs is de prijs voor het snelste schip op gezeilde tijd.

4 De uitreiking van de prijzen te Veere zal zijn op:
Vrijdag tijdens het buffet en zaterdag om circa 18.00 uur 
 (protestbehandelingen voorbehouden).

5 Zeilnummer en meetbrief.
Een deelnemend schip mag geen ander dan in zijn meetbrief en of aan het
wedstrijdcomité vermelde zeilnummer voeren. De gemeten schepen dienen 
bij de inschrijving een kopie van de geldige meetbrief in te leveren. Deze 
kan worden meegestuurd bij digitale inschrijving of uiterlijk op de 
vrijdag bij de organisatie worden ingeleverd.

De schippers van de schepen die niet zijn gemeten en geen duidelijk 
zichtbaar zeilnummer hebben, krijgen een nummer dat zij aan beide zijden 
van de boot moeten bevestigen zodat dit duidelijk zichtbaar is bij het 
melden aan de start, tijdens het overschrijden van de finishlijn tijdens 
de wedstrijd en tijdens het finishen. Dit beschikbaar gestelde nummer 
dient zo spoedig mogelijk na de finish bij de organisatie in het paviljoen te 
worden ingeleverd. Alle nummers dienen voor de prijsuitreiking te zijn 
terug ontvangen.

6 Klasse indeling:
De schepen worden in de volgende klassen verdeeld.

a. Gemeten schepen    Klasse A = cijferwimpel 1
b..Old Gaffers      Klasse B = cijferwimpel 2
c. Schepen > 10,5 meter(L.O.A)   Klasse C = cijferwimpel 3
d. Schepen < 10,5 meter    Klasse D = cijferwimpel 4
e. Cat boten ->     Klasse E = cijferwimpel 5
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7 Vlagvoering:
De natievlag wordt tijdens de wedstrijd niet gevoerd. 
De KETEL 1-vlag aan de dirk een meter boven de giek. Reclamevlaggen 
zijn verboden. Buiten de wedstrijd voeren wij de vlaggen van onze 
sponsors. Schepen, die de wedstrijd voortijdig verlaten, melden zich bij
het startschip met de natievlag gehesen. Het wedstrijdcomité kan dan het
betreffende schip uit de uitslagen houden.

8 Zeilvoering:
De gemeten schepen mogen de gemeten zeilen voeren die op de meet-
 brief vermeld zijn of de zeilen die kleiner in oppervlak zijn dan die op de
 meetbrief vermeld staan.
 De gemeten schepen worden in de uitslag verwerkt als zij een geldige 
 meetbrief hebben.
De ongemeten schepen mogen traditionele zeilvoering, zoals waterzeil, aap 
en vliegerzeil voeren

Winnaars:

9 De winnaars van de wisselprijzen worden verzocht enkele weken voor de
Volgende Van Loon Hardzeildag contact op te nemen met de 
wedstrijdleider en zelf voor eventueel graveerwerk te zorgen.

Annex A: het wedstrijdgebied

A1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door de Oosterschelde ten Oosten van
de Zeelandbrug en op het Veerse Meer.

Annex B: banen en merktekens

B1. De banen
Het nummer van de baan zal worden getoond op het startschip.
 De gemeten schepen zeilen indien gewenst onder handicap voor de 
 dagprijs. De schippers dienen dit bij inschrijving of bij het palaver te melden 
 bij de wedstrijdcommissie. Voor deze wedstrijden gelden de bepalingen 
 vermeld onder het Reglement voor Wedstrijdzeilen 2021-2024.
 Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden mondeling en per schrijven 
 aangevuld tijdens het palaver.

B2 De merktekens

De startlijn wordt gevormd:
op vrijdag door de lijn tussen de Keeten A en de SBH vlag in de mast op het startschip.
Op zaterdag door de lijn tussen de rode ton VM78/KW1 en de SBH vlag ter 
hoogte van de mast op het startschip. De startlijn wordt begrensd door een 
boei. Er mag niet tussen deze boei en het schip worden doorgevaren.

 



Zo  is het allemaal begonnen...  in 1948 in 
een keldertje in hartje Amsterdam, aan het 
Waterlooplein. Daar werden door Charles 
Kesbeke, de grondlegger van het bedrijf, de 
eerste augurken en uien gewassen, gepekeld 
en in glazen potten gepasteuriseerd. Toen zijn 
zoon Camiel de zaak overnam, werd de groei 
van het bedrijf een feit. 

Zo gaat het nu. Er staat nog steeds een 
Kesbeke aan het roer. Oos, zoon van Camiel, 
is nu de ‘directeur met hart’. Bij hem staat 
de deur altijd open, voor iedereen. De me-
dewerkers zijn wat hem betreft één grote 
familie. Zo was het bij Camiel, zo is het op 
de dag van vandaag bij Oos. Helpen en bij- 
springen waar je kunt is het credo.

Puur natuur wil bij Kesbeke zeggen dat er 
uitsluitend superverse producten verwerkt 
worden. Dat kan alleen als je een lang-
durige relatie onderhoudt met je leveran-
ciers. Bij Kesbeke wordt een groot deel van 
het inleggen nog altijd met de hand gedaan. 
Kesbeke loopt voorop als het gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe tafelzuur-variaties. 
Oos staat graag zelf in zijn keuken om op 
verzoek van klanten, of op eigen inspiratie 
verrassende, nieuwe variaties te compo-
neren. Puur natuur, dat spreekt vanzelf. 

Charles

Oos

Camiel

De mensen van het échte Amsterdamse Tafelzuur

DE GESCHIEDENIS
VAN DE FAMILIE KESBEKE

KES 22121 adv Bickery kerst 2022 A4 s01.indd   1KES 22121 adv Bickery kerst 2022 A4 s01.indd   1 02-06-2022   15:2502-06-2022   15:25
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De finishlijn wordt op vrijdag gevormd door de SBH vlag op het 
finishschip en de groene boei O 9.
De finishlijn op zaterdag is gelijk aan de startlijn.

B3 De te zeilen banen zijn onderstaand aangegeven:
Vrijdag:

Start nabij Keeten A, O1 (bb), O8 (sb), O12 (bb), O14 (sb), O15-SAS2 (bb), 
O18 (bb), O5 (bb), O7 (bb), Finish (ca 11 nm)

 Zaterdag:
Baan 1
Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VK 28 (bb), VM 93 
(bb), VM 74 (bb), VM 77 (bb), Finish (ca 4,65 nm)
Baan 2
Start richting Arnemuiden, VM 73 (bb), VM 77 (bb), VM 87 (bb), Finish (ca 
3,8 nm)
Baan 3
Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VM 87 (bb), VM 74 
(bb), VM 77 (bb), Finish (ca 3,5 nm)
Baan 4
Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (sb), VK 26 (bb), VM 93 (bb), VM 87 
(bb), VM 74 (bb), VM 77 (bb), Finish (ca 4,6 nm)
Baan 5
Start richting Arnemuiden, VM 73 (bb), VM 77 (bb), VM 89 (sb), VK 26 (sb), 
Finish (ca 4,9 nm)
Baan 6
Start richting Vrouwenpolder, VM 85 (bb), VK 26 (bb), VM 87 (bb), VM 73 
(bb), VM 77 (bb), Finish (ca 4,6 nm)

Het aantal kegels op het startschip geeft aan hoeveel keer de baan 
gevaren moet worden.

4 Palavers.
 Op vrijdag 15 juli om 8.45 uur in de Gekroonde Suikerbiet te Zierikzee.
 Op zaterdag 16 juli rond 8.45 uur in het Paviljoen bij het Lutjesstrand.
 Op zaterdag dient elke schipper of een vertegenwoordiger daarvan zich
 voor aanvang van het palaver te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
 Het niet voldoen aan deze verplichting resulteert in de score DNS. 

 Annex C: Startprocedure en Startrooster

C1. De startprocedure.
In afwijking van regel 26 R.v.W worden de startseinen als volgt gegeven:
Een half uur voor de eerste start wordt op het startschip de SBH vlag als
algemeen waarschuwingssein gehesen. Tijdens de startprocedure van een
klasse, dienen de deelnemers van de overige klassen niet te hinderen.
Hinderen kan ter beoordeling van de wedstrijdcommissie diskwalificatie tot 
gevolg hebben.
Vanaf het voorbereidingssein is gebruik van de motor niet toegestaan. 



V E R H U I Z I N G E N

De zorgzame verhuizers sinds 1886

w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r . n l

Verhuizingen in binnen- en buitenland
Piano- en vleugeltransport • Antiekvervoer

Meubelopslag • Overzeeverpakkingen

Wij zijn gevestigd te:
Kuipersweg 23/25
4338 PH Middelburg 0118 - 626 649

De Roterij 17
4328 BB Burgh-Haamstede 0111 - 650 165

Verrijn Stuartweg 26
4462 GE Goes 0113 - 227 062

Industrieweg 13a
4538 AG  Terneuzen 0115 - 617 840
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Startseinen:

a     5 minuten voor de start wordt de klassenvlag gezet en een geluidssein
       gegeven (waarschuwingssein).
b    4 minuten voor de start wordt de P-vlag bijgezet en weer een geluidssein
      gegeven (voorbereidingssein)
c    1 minuut voor de start wordt de P-vlag gestreken en een lang geluidssein
      gegeven.
d    op het moment van start wordt de klassenvlag gestreken en wordt een
      geluidssein gegeven.

De te varen baan wordt bij het 5 minutensein door middel van een bord 
met het baannummer getoond op het startschip.

C2.   Het aftellen van de startprocedure kan via de marifoon (kanaal 72 ) gevolgd 
 worden. Verder wordt er geen communicatie over de wedstrijd gedaan via 
 de marifoon.

C3.   Het wedstrijdcentrum is telefonisch bereikbaar op 0653795580. Zij verzorgen 
 ook de communicatie voor eventueel assistentie via de KNRM of via de 
 Rescue

C4. Algemene Terugroep.
Bij een Algemene Terugroep wordt de 1e vervangwimpel getoond met 2 
geluidsseinen. Het waarschuwingssein voor een nieuwe start zal worden 
gegeven één minuut nadat de 1e vervangwimpel is weggenomen. 

Individuele Terugroep.
Bij een individuele terugroep wordt de vlag X getoond met een geluidssein. 
Er worden geen zeilnummers getoond. Boten die te vroeg zijn gestart dienen 
door de startlijn terug te keren en opnieuw te starten. Te vroeg gestarte 
schepen die niet terug keren, worden bestraft. Deze straf houdt in dat aan de 
gezeilde tijd 20 % extra wordt toegevoegd.

C5. Het startrooster

                                 Starttijden en startseinen

Vrijdag 
De klassen A t/m C. Er is geen start voor kleine ongemeten en Cat boten.
10.40 uur Cijferwimpels 1 t/m 3 (= waarschuwingssein)
10.41 uur Vlag P (=voorbereidingssein)
10.44 uur Strijken vlag P
10.45 uur Start cijferwimpels neer.

Zaterdag.
10.30 uur aanvangssein wedstrijdprocedure: hijsen SBH-vlag met een 
geluidssein op het startschip.Vanaf dit sein gelden alle gehesen vlaggen en 
geluidseinen als onderdeel van de startprocedure. Alle te starten schepen dienen
zich ruim voor de start te melden ten Noorden van het startschip.



Bellamypark 3   4381 CG Vlissingen        +31 118 429 510    vlissingen@oceanwidecrew.com   www.oceanwidecrew.com
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Klasse  Klassen Waarsch. Voorber.    1-minuut        Startsein 
  vlag    sein    sein       sein   _________

Attentiesein Oranje vlag  10.50

__________________________________________________________________________

Klasse  A  1       10.55    10.56       10.59   11.00
Gemeten schepen

Klasse B  2             11.05               11.06     11.09  11.10          
Old Gaffers   

Klasse C  3             11.15               11.16   11.19  11.20                      
ongem. >10.50 

Klasse D  4             11.25               11.26   11.29  11.30                          
Ongerm. < 10.50

Klasse E  5            11.35               11.36     11.39  11.40          
Cat boten 

                             DE GELUIDSSEINEN WORDEN GEGEVEN  VANAF HET STARTSCHIP 

                         Standaard wedstrijdbepalingen (SWB) Deel 1 

1 Regels

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)
2021-2024 met al haar aanvullingen, de klassenvoorschriften van de 
betreffende klasse en de aankondiging (tenzij enige van deze door de 
wedstrijdbepalingen of de lokale wedstrijdbepalingen wordt gewijzigd), deze 
wedstrijdbepalingen (tenzij een bepaling door de lokale wedstrijd bepalingen wordt 
gewijzigd) en de lokale wedstrijdbepalingen inclusief 
de daarbij horende annexen.

2 Inschrijvingen 
Deelnamegerechtigde schepen kunnen ingeschreven worden door te 
registreren bij de organiserende autoriteit.

3 Mededelingen aan deelnemers.
Mededelingen aan inschrijvers zullen worden vermeld op het officiële mede delin-
genbord, dat geplaatst is nabij het wedstrijdcentrum.

4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal niet later dan één uur voor de 
aanvang van de wedstrijd waar deze van kracht wordt, bekend gemaakt 
worden op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in 
het schema van de wedstrijden zal worden vermeld vóór 09.00 uur op de dag 
dat deze van kracht wordt. Tevens wordt er tijdens het palaver melding 
van gemaakt.

5 Seinen op het wedstrijdschip.
5.1   Seinen op het wedstrijdschip zullen worden getoond aan een
        vlaggenmast in de nabijheid van het stuurhuis.
5.2   Vlag “OW” met twee geluidsseinen (één geluidssein bij het wegnemen)

     betekent: “De wedstrijd is uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijd seinen (R.v.W)           
zal het  waarschuwingssein niet eerder dan 30 minuten nadat “OW” is 
weggenomen worden gegeven”
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6 Programma van de wedstrijden.
   6.1    Het programma van de wedstrijden en de starttijden is weergegeven in
            annex C van de lokale wedstrijdbepalingen.
7 Klassenseinen.
   7.1    De klassenseinen voor de verschillende groepen zijn de klassen nummers of 
            vlaggen zoals aangegeven in annex C van de LWB
8 Wedstrijd- en startgebied.
   8.1    Het wedstrijdgebied is aangegeven op annex A van de lokale wedstrijd bepalingen.
   8.2    Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij 
            en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.
9 Baan.
   9.1    De te zeilen banen, alsmede de volgorde, waarin de merktekens 
            moeten worden voorbijgevaren en de wijze waarop de baan op het 
            startschip wordt aangegeven, staan vermeld in annex B van de lokale 
            wedstrijdbepalingen.
   9.2    In aanvulling op de redenen genoemd in regel 32 RvW kan de baan
            worden afgekort om het voltooien van meer dan een wedstrijd op een
            dag mogelijk te maken, zulks ter beoordeling van het wedstrijdcomité.
10 Merktekens.
   10.1  De merktekens van de baan, alsmede de merktekens van de start- en
            finishlijn zijn beschreven in annex B van de lokale wedstrijdbepalingen (LWB) 
11 Start.
   11.1   Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van de
             organiserende vereniging (SBH-vlag en Ketel I-vlag)
   11.2   n.v.t.
   11.3   De wedstrijden zullen worden gestart volgens de in annex C van de
             lokale wedstrijdbepalingen weergegeven procedure.
   11.4   De startlijn zal liggen tussen twee merktekens van de startlijn.
   11.5   Gedurende de startperiode zijn de seinen van het startschip bepalend.
12 Comitéschepen.

12.1   Comitéschepen zijn herkenbaar aan de gele SBH-vlag.
12.2   Juryschepen zijn herkenbaar aan seinvlag “J” of een vlag met de letter “J”.
12.3   Rescueschepen zijn herkenbaar aan de vlag “R”’
12.4   Deelnemende schepen dienen vrij te blijven van comité-, jury- en 
          rescueschepen. 

13 Wijzigen van de baan na de start. Niet van toepassing.
14 Finish
De finishlijn zal liggen tussen de merktekens van de finishlijn.

De startlijn wordt na de start van de laatste groep finishlijn en mag gedurende 
 de wedstrijd gepasseerd worden.

15 Afkorten
Afkorten van de baan kan plaats vinden bij een in de baan beschreven 
merkteken (32 RvW). Wanneer de lettervlag S wordt getoond boven een of 
meer klassenvlaggen, dan geldt de afkorting voor de aangegeven klassen. 
Deelnemende boten dienen tussen het merkteken en het finishschip door te 
varen en aldaar te finishen.

16 Tijdslimiet
De finishlijn wordt op vrijdag om 15.30 uur en op zaterdag om 16.00 uur 
opgeheven. Schepen die er niet in slagen om voor dit tijdstip de finish te 
bereiken, krijgen de score “niet gefinisht” (DNF).



Jos Boone
Watersport

josboone.nl | info@josboone.nl
Maisbaai 1 | Jachthaven Middelburg | 0118 - 629 913
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17 Protesten
   17.1   Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar 
             zijn in het paviljoen en daar ingeleverd dienen te worden binnen een 
             uur na de finish van het laatste schip in zijn klasse in de laatste 
             wedstrijd van die dag.. De protestbehandeling vindt plaats in het 
             clubgebouw van de JC Veere.
   17.2   Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt
             binnen 15 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de
             deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van
             protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.
   17.3   In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijk 
             uitspraak, schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de 
             mondelinge uitspraak.
   17.4   Regel 66 wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin:
             “Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij een verhoor alleen vragen
             om een heropening als dat verzoek ontvangen is binnen één uur na het
             verkrijgen van de uitspraak”.
   17.5   Mededelingen conform regel 61.1 (b) RvW zullen op het mede delingenbord 
             worden geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de
             deelnemers om hier kennis van te nemen.
   17.6   Regel 67 RvW is van toepassing: een schip dat regel 42 RvW 
             overtreedt, kan zonder verhoor worden uitgesloten.
Aanvulling op Protesten, het recht om te protesteren,het recht om verhaal te halen.

Ieder deelnemer aan de van Loon Hardzeildag heeft het recht om te 
protesteren of om verhaal te halen op grond van de Regels voor 
Wedstrijdzeilen 2017 tot 2020.
Voor de van Loon hardzeildag gelden enkele aanpassingen, welke niet zijn 
strijd zijn met met deze regels.
-Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet de andere boot bij de 
eerste redelijke gelegenheid mondeling op de hoogte brengen door middel 
van aanroepen en dan “PROTEST” roepen.)*
Is de andere partij niet binnen roepafstand dan moet aangeroepen worden bij 
de eerste redelijke gelegenheid voor,tijdens of na de finish.
Er hoeft niet aangeroepen te worden, indien het incident een fout was 
betreffende het zeilen van de baan van de andere boot , wel moet hij de 
andere boot aanroepen als deze finisht of direct na de finish.een boot die de 
bedoeling heeft om te protesteren moet het finish comité op het finishschip 
mondeling op de hoogte brengen van het protest.)* 
Boten die meedoen aan deze Hardzeildag zijn gevrijwaard van het tonen van 
de rode vlag bij het protest.
Een afgevaardigde van het protesterende schip ( de protesteerder) moet zich 
uiterlijk een uur na de finishtijd van het laatste schip in zijn klasse melden 
met de tegenpartij (de geprotesteerde bij het protestcomité in het Paviljoen.
Het Protest comité zal bestaan uit de voorzitter, zijnde niet de wedstrijdleider 
en twee personen uit het wedstrijdcomité .
Zowel de protesteerder als de geprotesteerde hebben recht op een verzoek 
om verhaal en het recht op verhoor, indien de Protestcommissie hier mee instemt.
Beide partijen kunnen getuigen oproepen, echter wel voor het verzoek om 
verhaal.



“Aldebaran” is ingeruild!! 
Nu varen Rudi en Catherine met “De Hotspur” dit is een Sargo 36, heeft alle navigatieapparatuur 
aan boord is 12 meter lang en 3,5 m breed en heeft een maximumsnelheid van 35 Knopen.
Hij biedt plaats aan 12 passagiers. Rudi (schipper)  en Catherine (first mate, tevens arts / 
cardioloog) zorgen ervoor dat alles volgens de nautische regels verloopt en 
medische hulp nooit ver weg is. 

Elk jaar staan ze weer voor ons klaar. Namens alle deelne-
mers, 
hartelijk dank voor jullie inzet!

Ze zijn trots op hun werk en trots op de vrijwilligers die dag en 
nacht klaar staan voor iedereen in nood op het water. 
Bent u al donateur?
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De uitslag van de protestbehandeling wordt alleen aan de belanghebbenden 
mede gedeeld.
Indien een van de belanghebbenden zich terug trekt naar aanleiding van een 
verzoek om protestbehandeling,dan dient het wedstrijdcomité ruim voor de 
prijsuitreiking op de hoogte gebracht te worden.
De uitslag van het protest wordt door deze beslissing niet beïnvloed.
*0 Het mondeling op de hoogte brengen dient te geschieden door aanroepen, 
dus niet per telefoon,marifoon of enig ander communicatie middel.

18 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  18.1 Het dragen van een zwemvest met een drijfvermogen van tenminste 50 
          Newton `tijdens de wedstrijden is verplicht. Vlag “Y” wordt niet getoond. Dit 
          wijzigt RvW40, de aanhef van Deel 4 en de wedstrijdvlaggen “Y”.
19 Reserve
20 Reserve
21 Reserve
22 Radiocommunicatie.

Terwijl een schip een wedstrijd zeilt, mag het geen radiosignalen uitzenden of
ontvangen, die niet voor alle deelnemers beschikbaar zijn. Telefoonnummer 
KNRM en EHBO via de wedstrijdleider 06-53795580.

23 Prijzen.
De prijzen zijn beschreven in de lokale wedstrijdbepalingen.

Deel 2
Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen.
   NB:    Schepen kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een 
             ander schip protesteren.
1 Veiligheid. 

De leiding over een schip en de zorg voor de veiligheid 
aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de eigenaar óf van diegene die het schip 
heeft ingeschreven.
Deelnemers die de wedstrijdbanen verlaten vóór het einde van een wedstrijd
moeten het wedstrijdcomité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen 
en zich direct na terugkeer bij het wedstrijdcentrum melden. Ingeschreven 
schepen die niet aan een wedstrijd deelnemen, moeten dit zo spoedig mogelijk 
bij het wedstrijdcentrum melden.

TRANSPORT
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Opdracht “SBH aanbreng tocht”

                                                                  

….….…HET 
VERHAAL….…....

Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar …HET VERHAAL…… 
is iets waar iedereen van houdt!

OVERAL EN ALTIJD GEBEURT ER WEL EENS IETS, 
wat de moeite waard is om het rond te bazuinen…...

Per schip verwachten wij iemand, al of niet bijgestaan door de rest 
van de bemanning, op de PRAATSTOEL. 

Iemand die op eigen wijze en in eigen stijl, vorm weet te geven aan 
een bijzondere belevenis, fantasie of gebeurtenis, 

in twee tot vijf minuutjes.

Rond het nuttigen van de maaltijd beoordeelt  de jury de 
inzendingen en mogen de vijf indrukwekkendste verhalen  ‘te 

berde’ worden gebracht! 
Naast de vakjury mogen ook lieden uit het publiek hun stem 

uitbrengen.
Uiteraard valt APPLAUS en EEUWIGE ROEM u ten deel!                      

Succes!    De VLH cie
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V O O R W O O R D

       www.hoogaars.nl                info@hoogaars.nl             www.facebook.com/stichtingbehoudhoogaars

Wat mogen we toch blij zijn dat de COVID-regels zijn opgeheven en dat de Hendrik 
Willem van Loon Hardzeildagen weer kunnen worden georganiseerd.

Alle formele stappen en zaken zijn geregeld. En wat te denken van alle vrijwilligers 
aan de wal die deze Hardzeildagen mogelijk maken. Chapeau, chapeau voor hun 
tomeloze inzet en de vele uren die zij daarvoor vrijmaken.

Voor de 27ste keer gaan de H.W. van Loon Hardzeildagen van start. Elkaar weerzien, 
genoeglijke verhalen uitwisselen, een gezamenlijk hapje eten zijn goede ingrediënten 
voor de Hardzeildagen.

Op donderdag begroeten we elkaar in Zierikzee in en rond het café “De Biet”. De 
traditionele mosselmaaltijd is rond 18:30 uur. 

Vrijdag is de aanbrengrace naar Veere met aansluitend de overnachting aan de 
buitensteiger. 

Zeilen is al eeuwenlang een prachtige sport waarbij beoefenaars een reeks van regels 
naleven en handhaven. Deze zijn opgenomen in het wedstrijdreglement in dit boekje.  
We gaan voor een eerlijke, spannende wedstrijd vaart!

Ik wens iedereen mooie Hendrik Willem van Loon Hardzeildagen toe en vooral heel 
veel plezier.

Willem Laros,

Voorzitter Stichting Behoud Hoogaars.
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Hendrik Willem van Loon Hardzeildag op zaterdag 16 juli 2022 te Veere
Een zeilfeest der Arnemuider visschers. En nu ook uit andere plaatsen.

Hét  jaarlijks plat- en rondbodemtreffen in Zeeland voor “roemrijkers en reünisten”
                                        (met samenkomen en aanbrengtocht vanaf donderdag 14 juli)

Want om de ontmoeting ging het bij Van Loon tijdens die eerste legendarische hardzeildag voor 
de Arnemuidse vissers in 1928. Om uit de saaiheid van het dagelijks bestaan te ontsnappen. 
Daarom wilde Van Loon “weer eens wat leven in den garnalenketel krijgen”. Dat willen wij als 
Stichting Behoud Hoogaars (SBH) ook en daarom organiseren wij in 2022 voor de 27e keer 
dit treffen op het Veerse Meer. Uiteraard streven wij ook in dit jaar naar een zo groot mogelijk 
deelnemersveld! 

Zaterdag 16 juli 2022 barst het geweld in Veere los.  Een treffen voor eigenaren en 
bemanningen van snelle en minder snelle hoogaarzen, hengsten en andere plat- en 
rondbodems. Die het leuk vinden om voor de Roem en Eeuwige Eer op het scherpst van het 
zwaard te strijden en risico’s en kansen scherp calculeren om in de begerenswaardige prijzen 
te vallen.  Maar ook voor de platbodemliefhebber die dit krachtenveld graag aan zich voorbij ziet 
trekken en geniet van de fraaie konten van dit langs suizende hout en ijzer, het zomerse weer 
en op tijd een versnapering aan boord.  Inschrijven is vooral het middel om elkaar te treffen. 
Bekenden en onbekenden. In het wedstrijdveld als “roemrijker” of als “wedstrijd-platbodem-
toerzeiler” met andere prioriteiten dan een bokaal binnenhalen. Het kan allemaal, maar.......

Vooral: “Een wedstrijd met jolijt”

Donderdag 14 Juli verzamelen we in Zierikzee en eten dan samen verse (gekookte)    
mosselen bij het café aan de haven “Cafe de Biet”. Dit onder het genot van olijke liederen 
die muzikaal worden omlijst. De beste zanger krijgt een extra portie mosselen. Bent u geen 
liefhebber van mosselen, dan is bij ‘De Biet’ tegen een billijke prijs een keuze uit warme 
maaltijden te verkrijgen. 

Vrijdag 15 juli is voor de vroege vogels de aanbrengwedstrijd naar Veere; we varen op tijd uit 
om in de loop van de middag moegestreden en/of suf gewiegd de rede van Veere te bereiken. 

Sinds 2010 wordt náást een wedstrijd geschatte aankomsttijd (voor de reünisten) ook een 
wedstrijd voor gemeten schepen (de Roemrijkers) gehouden op de Oosterschelde. Wilt u bij het 
invullen van het inschrijfformulier duidelijk aangeven tot welk type rond- cq. platbodemzeiler u 
behoort en aan welke van de twee wedstrijden u al dan niet deelneemt? Op het schavot bij de 
paviljoentent in Veere krijgen “de Roemrijkers” en de “Reünisten de gewonnen prijzen van de 
aanbrengwedstrijd uitgereikt.

In en om de tent zal vanaf plm. 19.00 uur een heerlijk zeer gevarieerd  buffet worden    
geserveerd. Heerlijke gerechten van lokale leveranciers worden door de cateraar opgediend. 
Vlees, vis en een keur aan bijgerechten, (groene) salades, vele vega gerechten, eigenlijk alles 
wat lekker is na een dag varen. En natuurlijk broden, boters en sausen. 

H.W. van Loon Hardzeildag 2022
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Kortom, de gedurende de dag verbrande calorieën kunnen hier weer rijkelijk worden aangevuld! 
En om het nog beter te laten smaken een passende muziekale bijdrage van ons huisorkest 
Humoreske.

Zaterdag 16 juli is het dan zover. Na het palaver in de tent, barst het strijdgeweld op de rede van 
Veere los maar steken ook de reünisten van wal. Want dat is het begin van de Hendrik Willem Van 
Loon Hardzeildag! 

Aan de wal wordt met welluidende stem aan het publiek verslag gedaan van de vorderingen in het 
wedstrijdveld en wat er aan boord van de rond- en platbodems zoal gebeurt. Omstreeks 18.00 uur 
breekt het uur van de waarheid aan, dan worden bij de tent de prijzenwinnaars bekend gemaakt 
en gelauwerd. En met net als in 1928, voor iedere deelnemer een fles jenever. 

Hoofdsponsor KETEL 1 komt daarvoor met groot materiaal naar Veere!

Met oude en nieuwe plat- respectievelijk rondbodemvrienden sluiten we met een muzikale 
omlijsting en feestgezang in de tent deze onvergetelijke versie van de 26e door de SBH 
georganiseerde H.W. van Loon Hardzeildag af. Uiteraard worden gedurende de dag 
extra activiteiten georganiseerd. In ieder geval komt er weer een maritieme markt, een 
touwslager en de Wasschappelse Heiploeg. Voor de kinderen speciale kinderspelen en 
springkussens.                                                                                                                                        

NB: Er wordt in dezelfde klassen als andere jaren gevaren, waarbij voor de gemeten schepen 
de Zilveren Jetty en de Rudolf Schönbergprijs worden uitgereikt. En wederom zorgt onze 
hoofdsponsor voor de speciale prijzen.

Alle afmeldingen vooraf,  bij het verlaten van de wedstrijd, niet de finish passeren, en der-
gelijke, altijd gelijk doorgeven aan wedstrijdsecretariaat 06 - 53795580

Organisatie: Stichting Behoud Hoogaars
  Post adres
  Verrijn Stuartweg 26 4462 GE Goes
  tel.0118 – 410045
Voor de deelnemende schepen:
 Overnachting in Zierikzee 13 juli is gratis
 Overnachting in Veere 14 en 15 juli is gratis 
            (bemanning kan, met kaart bij havenmeester van Veere op te halen, gebruik 
          maken van toiletten en douches)

Informatie:  info@hoogaars.nl en www.hoogaars.nl
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Donderdag 14 juli
16.00 uur        Aankomst Zierikzee, ligplaatsen zijn gereserveerd aan het einde van de haven 
                       (t.o. Zuidhavenpoort), mogelijk schepen pavoiseren en verlichten. 
18.30 uur        Mosselmaaltijd rondom en in café de Biet. Met muziekje erbij.
  

Vrijdag 15 juli 
08.30 uur

  

10.45 
uur      

16:30–17:30   Heerlijk borrelen bij het paviljoen: napraten, bijpraten, sterke verhalen,                           
                                                        gezelligheid, tactiek voor de Van loon.
19.00  uur       Eten bij het paviljoen: napraten, bijpraten, muziekje erbij.
20.30  uur       Prijsuitreiking aanbrengwedstrijd.

 
Zaterdag 16 juli   DE  ENIGE ECHTE VAN LOON HARDZEILDAG
09.00  uur    Wakker worden en richting paviljoen wandelen..
 
09.15  uur  Welkomstwoord. Met een heerlijke kop koffie en of thee en een verse bolus speciaal.  
                        Uiteraard het zingen van het Van Loonlied. Om in de juiste stemming te komen 
                        en een eventuele kater weg te zingen.  Aansluitend het Palaver in / bij het paviljoen
                        met de laatste instructies voor de H.W. van Loon Hardzeildag..

11.00  uur     Onder fluittonen van de Hercules de Start van de H.W. van Loon Hardzeildag 2022.

11.00 – 17.00  Programma a/d waterkant met maritieme markt:
             Demonstraties heien op de wijze zoals werd uitgevoerd door vroegere 
                        dijkwerkers, kinderspelen, maritieme boeken, paling roken, food trucks,           
                        touwknopen, garnalen pellen, netten boeten, radiografisch bestuurde                                        
                        modelschepen, SBH artikelen en nog veel meer.

             Tussendoor treedt het amusementsorkest “Humoreske” op. 
                        Dit orkest zal het evenement muzikaal vertolken op het water en aan de walkant.

  
                       Toelichting en verslag vanaf de wal over het verloop van de hardzeildag.

uiterlijk 16.00 uur finish Hardzeildag. 
                       Of wellicht iets ervoor of erna. Dit afhankelijk van wind, inzet en andere door de 
                       organisatie niet te beïnvloeden factoren.

omstreeks 18.00 uur    
                        Voor het  historische decor van het Stadhuis in Veere de prijsuitreiking van de  
                        verschillende  klassen en natuurlijk voor alle deelnemers een Ketel 1 prijs!

Welkom en Palaver, met koffie, in café de Biet. Instructies, aanvullend, op het wedstrijd-
boek omtrent de aanbrengwedstrijd naar de Zandkreeksluis. Vergeet niet de geschatte 
aankomsttijd in te leveren. Deze tijd is bepalend voor de winnaar van deze tocht. De 
stoomsleepboot Hercules is aanwezig als begeleidings- start -  en finish-schip. 
Vertrek uit de haven van Zierikzee

Start van de aanbrengtocht (oostzijde Zeelandbrug) Verzoek om direct, na beëindiging 
van de wedstrijd en passeren sluis, door te varen en af te meren aan het buitensteiger te 
Veere. De steiger is uitsluitend voor deelnemers aan  de VLH hardzeildag. 
Volg de aanwijzingen van de havenmeester van Veere en onze walmedewerkers.

Programma 2022



Op de melodie van   “Als de klok van Arnemuiden…”

Muziek: H. Mengers
Oorspronkelijke tekst: Dico van de Meer
Bewerking: Stichting Behoud Hoogaars

REFREIN
Als de vloot van Arnemuiden
Uitvaart om op zeil te strijden,

En Van Loon en Philips op de toren staan
Ze aanschouwen hoe de strijd zal gaan.

EERSTE COUPLET
Grauwe lucht en oostelijke winden

De vloot doorklieft het zilte Veersche Gat
Veertig riksen zijn er te verdienen

En een kruik voor ieders zeemanschap.

REFREIN

TWEEDE COUPLET
Wend het roer en laat het zwaard maar vallen

Kies dan je koers en vaar naar open zee.
Rond “Boei 3” achter de Zeeuwse duinen

Keer terug naar onze Veersche Ree.

REFREIN

HET “VAN LOON HARDZEILDAG – LIED”

R O M A N T I K  H OT E L  A U B E R G E  D E  C A M P V E E R S E  TO R E N

c a m p v e e r s e t o r e n . n l 0 1 1 8  -  5 0  1 2  9 1 

D I N E R E N  &  S L A P E N  I N  V E E R E
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MUSEUM VEERE  0118 435858   www.museumveere.nl  

In Museum Veere (locatie stadhuis, eerste verdieping) is van 
9 oktober 2021 tot 6 november 2022 een tentoonstelling te 
zien over deze toentertijd wereldberoemde schrijver, 
tekenaar, journalist en radiocommentator. Die net zo 
gemakkelijk dineerde met illustere vrienden als Thomas 
Mann, Albert Einstein en F.D. Roosevelt als dat hij 
pannenkoeken bakte voor de vissers van Veere.  

In Veere, dat ‘sprookjesachtige oord (…) waar 
de rust van de bomen druipt’ vond hij die rust. 
Soms wat teveel rust. Dan kwam de gangmaker 
in Van Loon naar boven. Van Loon werd door 
zijn  onorthodoxe levensstijl en dolle invallen 
legendarisch in Veere. Hij ontving er in zijn huis 
‘De Houttuyn’ aan de Kaai talloze bekende en 
minder bekende gasten, deelde kerstcadeautjes 
uit aan arme Veerenaren en organiseerde een 
zeilrace voor de Veerse vissers.    

Foto van Loon met typemachine. 
(Nationaal Archief, Collectie Spaarnestad)

Museum Veere
dagelijks 
geopend
van 10 - 17 uur

Van Loon zoekt in 1928 zijn toevlucht in Veere. 
Teckel Noodle trekt de kar. Tekening H.W. van Loon 
(Zeeuws Archief, KZGW, 
Zeelandia Illustrata III, nr. 1521.1)

EEN FENOMEEN IN VEERE: HENDRIK WILLEM VAN LOON (1882-1944)



Walhout
Civil

met dank aan



FOCULAIR

FOCUS OPTIEK B.V.
middelburg

met dank aan




