
 
 

 

Aankondiging en Reglement 
voor het  

Nederlands Kampioenschap Kitesurfen Freestyle en Kitesurfen Freestyle Junioren 
georganiseerd door Exventure 

in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK) en 
onder auspiciën van het Watersportverbond 

Het windraam loopt van 10 september 2016 tot en met 13 november 2016 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. DE REGELS 
 
1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de bij dit document gevoegde 

Reglement voor NK Kitesurfen Freestyle 2016. Tot de skippersmeeting van de wedstrijd op die dag 
kunnen hierop wijzigingen gemaakt worden welke weergegeven dienen te worden op het Notice 
Board. Tijdens de skippersmeeting zal hier dan melding van worden gemaakt.  
 

1.2 Het ‘Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden’ is van toepassing. 
 
1.3 Het ‘Nationaal Anti Doping Reglement 2016’ is van toepassing. 
 
2. RECLAME 
 
 Er mag van deelnemers vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt 

door de Organiserende Autoriteit. Voor de NK’s in 2016 betreft dit in elk geval een wedstrijdlycra 
en een sticker op het board.  

 
3. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING 
 
3.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor de volgende klassen:  

Freestyle Heren (16 jaar of ouder, geboren vóór 2001) 
Freestyle Dames (16 jaar of ouder, geboren vóór 2001) 
Freestyle Junioren Jongens (jonger dan 16 jaar, geboren in 2001 of later) 
Freestyle Junioren Meisjes (jonger dan 16 jaar, geboren in 2001 of later) 
 

3.2 Deelnamegerechtigden kunnen zich inschrijven door het inschrijfformulier op www.nkkite.nl in te 
vullen en het te e-mailen naar coen@exventure.nl. Het voldoen van het inschrijfgeld kan bij 
aanmelding op de eerste wedstrijddag. Ook het indienen van het formulier kan ook op de eerste 
wedstrijddag mits de naam en geboortedatum van deelnemer samen met de wedstrijden waaraan 
deelgenomen gaat worden te minste 2 dagen voor aanvang wedstrijd zijn gemeld op 
Coen@exventure.nl. Na sluitingsdatum (2 dagen voor aanvang wedstrijd) worden aanmeldingen 
alleen onder uitzonderlijke voorwaarden geaccepteerd.  

 
3.3. Deelnemers aan het NK Freestyle en NK Freestyle junioren dienen de Nederlandse nationaliteit te 

hebben. 
 
4. INSCHRIJFGELD 
 
4.1 De vereiste inschrijfgelden bedragen: 

 30,- euro voor het NK Kitesurfen (16 jaar en ouder).  
 20,- euro voor het NK Junioren (<16 jaar). 



 
 

 

4.2 Andere te betalen bedragen: 

Deelnemers dienen lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Wedstrijdkitesurfers. 
Deelnemers jonger dan 16 jaar betalen €15,- (in 2016). Deelnemers vanaf 16 jaar betalen €30,- (in 
2016). Dit dient ter plekke contant voldaan te worden, voor zover dit nog niet gedaan is. Indien 
leden nog niet bekend zijn dienen ze een lidmaatschapsformulier in te vullen.  

 
5. KWALIFICATIES, PRE-SEEDINGS en FINALES 

  
5.1 Indien op de sluitingsdatum (8 september 2016 voor NK Freestyle of volgende eerste afroepdatum 

of 13 oktober 2016 voor NK Junioren of volgende eerste afroepdatum) het maximaal aantal 
deelnemers is ingeschreven zal de wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en 
finalewedstrijden. De volgende drempelwaarden zijn gedefinieerd: 

 
Freestyle Heren: 32 deelnemers 
Freestyle Dames: 16 deelnemers 
Freestyle Junioren Jongens: 32 deelnemers 
Freestyle Junioren Meisjes: 16 deelnemers 

 
5.2 Kwalificaties worden gevaren door middel van een enkele eliminatieronde die loopt tot het aantal 

deelnemers dat doorgang kan vinden tot het evenement met aftrek van het aantal pre-seedings. 
 

5.3 De pre-seeding aantallen zijn als volgt: 8 bij 32 deelnemers, 4 bij 16 deelnemers, 2 bij 8 deelnemers 
en 0 bij 4 deelnemers. De pre-seeding wordt bepaald op basis van de IKA-ranking die op de avond 
voorafgaande aan de wedstrijd bekend is (in de regel is dit vrijdagavond). Wanneer deelnemers die 
meedingen in de pre-seeding gelijk scoren wordt er geloot. De wedstrijdcoördinator van de NVWK 
stelt de pre-seeding vast.  

 
6. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN 
 
6.1 Registratie: 
 Op de eerste dag van de wedstrijd van 08:00 tot 09:00  
 
6.2 Meting en controles: 

Op de eerste dag van de wedstrijd van 09:00 tot 09:30 
 
6.3 Planning van de wedstrijden: 
 
 NK Freestyle (16 jaar of ouder) 
 

Wedstrijddatum Locatie/opmerking Afroepdatum 
17 & 18 september 2016 

óf 
24 & 25 september 2016 

óf 
1 & 2 oktober 2016 

óf 
12 & 13 november 2016 

Scheveningen 15 september 2016 
óf 

22 september 2016 
óf 

29 september 2016 
óf 

10 november 2016 
 

Het NK Freestyle kent dit jaar 1 wedstrijd. Een wedstrijd duurt maximaal 2 dagen.   
  



 
 

 

 NK Junioren (<16 jaar) 
 

Datum Locatie/opmerking Afroepdatum 
10 of 11 september 2016 

óf 
15 of 16 oktober 2016 

Vertigo - Vrouwenpolder 
óf 

Brouwersdam 

8 september 2016 
 

13 oktober 2016 
 

Een wedstrijd bij de het NK Freestyle Junioren duurt maximaal 1 dag.  
Op de afroepdata wordt aangegeven of het evenement het aankomend weekend doorgang zal  
vinden. Dit is volledig afhankelijk van de windvoorspellingen. Communicatie van de afroep vindt 
plaats op www.nkkite.nl, www.hanglos.nl, en de facebook pagina van de NVWK. 

 
6.4      Aantal wedstrijden:  

 NK Freestyle: 1 wedstrijd met minimaal één enkele eliminatie ronde. Er dient minimaal tijdens 1 
wedstrijd 1 eliminatieronde gevaren te worden voor een geldig kampioenschap. Een wedstrijd is 
geldig wanneer er 1 eliminatie is afgerond. Dit kan ook een dingle zijn of een dubbele consolidatie. 

 NK Junioren: 1 Freestyle wedstrijd met minimaal één enkele eliminatie ronde. Dit kan ook een 
dingle zijn of een dubbele consolidatie. 

 
6.5  Skippers meeting: Op de eerste wedstrijddag om 09:30,  

op de (eventuele) tweede wedstrijddag om 09:00 
6.6    Eerst mogelijke start: Op de eerste wedstrijddag om 10:00,  

op de (eventuele) tweede wedstrijddag om 09:30 
 
7. METING 
 

Het materiaal is vrij (afmetingen én aantal van kites en boards). De kite dient voorzien te zijn van 
een werkend veiligheidssysteem én gebruik van een safety leash is verplicht om te voorkomen dat 
de kite wegvliegt na inwerkingstelling van de safety. Het materiaal moet in goede staat zijn (kite en 
bar/lijnen) 

 
8.   LOCATIE  
 
  
8.1 Het NK Freestyle wordt gevaren op: 

 Scheveningen 
 

8.2  Het NK Junioren wordt gevaren op één van onderstaande locaties: 
 Vrouwenpolder 
 Brouwersdam 

 
9. BANEN 
 

Het wedstrijd gebied is een vierkant of rechthoek welke wordt gemarkeerd door 4 boeien op het 
water, waarvan 2 mogelijk op het strand liggen (afhankelijk van het getij). Wanneer dit het geval is 
kan ervoor gekozen worden deze te vervangen door vlaggen of banners. Indien dit het geval is, 
spreken we enkel van wedstrijdgebied daar waar het water kniediep (tenminste 50 cm) is.  

  



 
 

 

10. SEINEN OP DE WAL 
 

Seinen op de wal zullen worden getoond met behulp van een vlaggenmast naast de jurytoren. 
Gebruikte kleuren en hun betekenis staan beschreven in artikel 7 van het reglement NK Kitesurfen 
Freestyle 2016.  

 
11. DE START 
11.1  Wedstrijden zullen worden gestart volgens artikel 7 van het reglement NK Freestyle 2016 
11.2  Deelnemers waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het wedstrijdgebied 

vermijden. 
 
12. DEELNEMERS 
 
12.1   De volgende minima zijn vastgesteld voor een geldig kampioenschap voor die klasse: 

 NK Freestyle Heren: 16 deelnemers 
 NK Freestyle Dames: 8 deelnemers 
 NK Freestyle Junioren Jongens: 8 deelnemers 
 NK Freestyle Junioren Meisjes: 4 deelnemers 

 
12.2 In 2016 worden er in totaal 6 wildcards vergeven voor het NK Freestyle. Deze worden vergeven aan 

de top 3 van het NK Freestyle Junioren 2014 voor zowel de jongens als de meisjes. Indien er ná een 
wedstrijd NK Freestyle Junioren van 2016 een wedstrijd van het NK Freestyle 2016 plaatsvindt, mag 
de eerste geplaatste jongen en eerste geplaatste dame op dat moment in het klassement aan het 
NK Freestyle 2016 meedoen.  

 
13. STRAF SYSTEEM  
 

Beslissingen van de jury zijn bindend.  
 
14. SCOREN 
 
14.1 Er moet voor zowel het NK Freestyle als het NK Freestyle Junioren per klasse (dames en heren) 

tenminste 1 eliminatieronde (Enkel, dubbel of dingle) volledig afgerond zijn met het minimale 
aantal deelnemers (zie regel 12.1) om een geldig kampioenschap te hebben.   

 
15. LIGPLAATSEN (MATERIAAL BUITEN GEBRUIK) 
 

Deelnemers moeten hun materiaal (kite en board) in het daarvoor aangegeven gebied plaatsen. De 
lijnen mogen uitgerold zijn, maar de bar moet bij de kite geplaatst worden. 

  



 
 

 

16. (RADIO)COMMUNICATIE 
 

Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een deelnemer geen (radio)signalen uitzenden noch (radio)berichten 
ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle deelnemers, tenzij in een noodgeval. Deze beperking is 
ook van toepassing op mobiele telefoons. De marifoon wordt alleen gebruikt voor 
veiligheidscommunicatie. 

 
17. MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS 
 

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is 
geplaatst bij de jurytoren.  

 
18 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 
 
 Protesten verlopen conform artikel 12 van het reglement NK Freestyle 2016 
 
19 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 

Een deelnemer dient de veiligheidsinstructies van de wedstrijdleiding te allen tijde op te volgen. Zie 
ook artikel 13 en 14 van het reglement NK Freestyle 2016.  

 
20 UITRUSTING- EN METINGCONTROLES 
 

Een uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de bepalingen. Op het 
water kan een deelnemer door het wedstrijdcomité of een meter worden opgedragen om 
onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 

 
21 AFVALAFGIFTE 
 
 Deelnemers mogen geen afval in het water of op het strand gooien. Afval dient afgeleverd te 

worden op de daarvoor bestemde locaties 
 
22 PRIJZEN 
 

De winnende deelnemer verkrijgt de titel Nederlands Kampioen (Junioren) en ontvangt de 
bijbehorende medaille(s) en de Blauwe Kampioenswimpel van het Watersportverbond   

 
23 VERZEKERING 
 

Elke deelnemer moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag 
van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. Voor een passende verzekering 
verwijzen wij naar de NKV, de IKA of een andere aanvullende WA-verzekering. De deelnemer dient 
bij inschrijving een bewijs van de WA-verzekering te overleggen.  

 
24 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN/AANKONDIGING 
 
 Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 9.00 uur op de dag 
 dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal 
 worden bekend gemaakt vóór 09:00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt. 
  



 
 

 

25 ORGANISATIE/CONTACT 
 De wedstrijdleider is: Christiaan Brouwer of Rudolf de Roo. 

De voorzitter van de Jury is: Christiaan Brouwer, Kor de Jong, Tom Schouten, Bas Koole of Ian 
Sluyter. 
 
Voor meer informatie neem contact op met Exventure (organisatorische gedeelte) of de NVWK 
(wedstrijdtechnische gedeelte) 
Exventure: Coen@exventure.nl 
NVWK: wedstrijd@wedstrijdkitesurfen.nl   



 
 

 

Reglement NK Kitesurfen Freestyle 2016 
Deze regels zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK) en voor het 
laatst gereviseerd in maart 2016. Dit reglement is gebaseerd op het bestaande reglement uit 2013 in 
combinatie met de door het International Kitesurfing Association (IKA) ingediende appendix op de regels 
Wedstrijdzeilen van de World Sailing. Deze wedstrijdbepalingen zijn van toepassing op de Kitesurf Freestyle 
discipline in het jaar 2013 – 2016. 

1. Wedstrijdorganisatie 
 
a. De wedstrijdorganisatie bestaat uit zes partijen: 

 Wedstrijdleider: heeft de leiding over de wedstrijd en alle andere partijen. 
 Protestcomité: het comité dat klachten in behandeling neemt.  
 Administratie: beheert de inschrijvingen en uitslagen.  
 Hoofdjury: Heeft de leiding over de jury, jureert zelf niet. 
 Jury: Onafhankelijke juryleden die de heats jureren.  
 Strandbeveiliging (Beach Marshalls): Leiden de wedstrijd in goede banen en beheren de 

vlaggen  
 

2. Risico  
 
a. Deelnemers doen mee voor eigen risico en veiligheid. 
b. Deelnemers moeten bij registratie een aansprakelijkheidsformulier ondertekenen. 
c. Deelnemers moeten aantoonbaar WA verzekerd zijn voor het kitesurfen. 
 

3. Herkenning deelnemers 
 

a. Deelnemers zijn verplicht om een gekleurde lycra te dragen tijdens het varen van hun heat deze 
worden beschikbaar gesteld door de organisatie. 

b. Bij niet voldoen aan deze regel behoudt de wedstrijdleiding het recht de desbetreffende 
deelnemer uit te sluiten van verdere deelname. 

c. Deelnemers moeten hun lycra ophalen bij de beachmarshall of vlaggenist minimaal 1 heats voor 
aanvang van de eigen heat, hiermee worden ze herkend door de juryleden. 

d. Deelnemers zonder lycra tijdens de heat worden niet beoordeeld tenzij dat is aangegeven door de 
organisatie (kleur zwart = geen lycra). 

e. Deelnemers dienen na hun heat de gekleurde lycra direct bij de beachmarshall/vlaggenist in te 
leveren. Bij het niet voldoen aan deze regel behoudt de jury het recht de deelnemer uit te 
sluiten van verdere deelname. 
 

4. Materiaal 
 
a. Een deelnemer mag alleen worden voortgedreven door de actie van de wind op een vlieger, door 

de actie van het water op het boord en door de ongeassisteerde actie van de deelnemer zelf.  
b. De keuze voor materiaal is geheel vrij. 
c. Extra bescherming “helm en een zwemvest” zijn aan te bevelen maar niet verplicht bij een 

wedstrijd zonder obstakels (onder obstakels wordt een kicker en/of slider verstaan). 
d. Bij een wedstrijd met obstakels zijn een helm en zwemvest verplicht. 
e. Deelnemers die gebruik maken van eerdergenoemde obstakels zonder helm en zwemvest zijn 

direct gediskwalificeerd. 
f. Boardhendels zijn niet toegestaan bij de heren. Bij de dames zijn deze wel toegestaan. 



 
 

 

g. Een deelnemer mag een drinkvoorziening bij zich dragen die, wanneer deze gevuld is, niet meer 
dan 1,5 kilogram weegt.  
 

5. Jury 
 

a. Een deelnemer wordt door 3 juryleden beoordeeld. Dit mag groter zijn, maar het moet altijd een 
oneven aantal betreffen en altijd meer dan 1.  

b. Er mogen twee gelijke jurypanels tegelijk beoordelen, maar deze moeten altijd beide aan de eisen 
van punt A voldoen.  

c. De deelnemers zullen subjectief beoordeeld worden door de jury op hun gehele heat, er wordt 
geen gebruik gemaakt van een puntentelling per uitgevoerde trick. De jury beoordeelt de heat op 
(1) technische moeilijkheid, (2) variatie en (3) algemene indruk en geeft een score per aspect.  

d. De beoordelingscriteria zullen uiterlijk 30 minuten voor het begin van de wedstrijd worden 
bekendgemaakt op het Official Notice Board (ONB).  

e. De plaats waarop een deelnemer eindigt wordt vastgesteld aan de hand van zijn prestaties in de 
ronde. Degene die het beste heeft gepresteerd wint de ronde en anderen daaropvolgend.   

f. De finale van de complete eliminatieserie moet gevaren worden wil deze eliminatie geldig zijn. 
g. De beoordelingsformulieren van een ronde mogen alleen worden ingezien door de deelnemers 

aan de specifieke ronde. Elk beoordelingsformulier moet de naam van het betreffende jurylid 
bevatten.  

h. Beoordelingsbeslissingen van de jury kunnen niet gebruikt worden als van verzoek tot herstel van 
een deelnemer.  
 

6. Eliminatieprocedures 
 
a. De wedstrijd wordt gevaren in de vorm van een of meer eliminatieseries. Deelnemers varen altijd 

tegen maximaal 2 tegenstanders. Elke serie bevat ten hoogste 9 rondes, waarbij in elke ronde 
alleen de winnende deelnemers doorgaan naar de volgende ronde, of ten hoogste 10 rondes, in 
dubbele eliminatieseries waarbij elke deelnemer meer dan één kans heeft om door te gaan. 
Wanneer gekozen wordt voor een dingle eliminatie of een dubbele consolidatie varen alle 
deelnemers tenminste 2 ronden en kun na verlies in de eerste ronde alsnog terugkomen in het 
wedstrijdschema. 

b. Deelnemers varen tegen elkaar in paren of in groepen vastgesteld door de eliminatieladder. De 
gekozen wedstrijd vorm wordt niet gewijzigd wanneer een ronde nog niet is voltooid.  

c. Het eliminatieschema zal niet later dan 30 minuten voor de start van de eerste ronde worden 
bekendgemaakt.  

d. Wanneer voorgeplaatste deelnemers of een ranglijst gebruikt wordt om de voorrondes in te delen 
dan zullen deze gelijk verdeeld worden over de rondes.  

e. Wanneer er opvolgende eliminatie series zijn, dan zullen de deelnemers verdeeld worden over de 
nieuwe heats volgens de plaats die zij behaald hebben in de vorige serie.  

f. De indelingsbeslissingen genomen door de organiserende autoriteit (Wedstrijdcoördinator van de 
NVWK) zijn definitief en kunnen daarom geen aanleiding zijn tot protest.  

g. De deelnemers die doorgaan naar de volgende ronde zullen hierover niet later dan 10 minuten 
voor de start van de volgende ronde op het Official Notice Board (ONB) worden ingelicht. Het 
aantal deelnemers dat doorgaat kan worden gewijzigd door het protestcomité ten gevolge van een 
herstelbeslissing.  

h. Deelnemers gaan door naar de volgende ronde aan de hand van de volgende regel: Wanneer er 
een 8-koppige ronde gevaren is, gaan de beste vier door. De winnaar zal varen tegen de vierde 
varen en de tweede tegen de derde. In een 4-koppige ronde zullen de twee beste tegen elkaar 
varen.  

i. De finale bestaat uit een maximum van 3 rondes. Gedeelde plaatsen zijn mogelijk, echter niet voor 
de winnaar van het evenement.  



 
 

 

j. De verliezersfinale mag gevaren worden na de finale. Alle deelnemers die deelgenomen hebben 
aan de halve finale maar zich niet voor de finale geplaatst hebben mogen hieraan deelnemen.  

 
7. Heats 

 
a. Heat tijdsduur; deze tijd wordt uiterlijk 10 minuten voor het begin van de wedstrijd geplaatst op 

het ONB (Official Notice Board) 
b. De heattijd mag tijdens de wedstrijd alleen worden gewijzigd bij een volgende ronde in de 

eliminatie. Deze wijziging moet uiterlijk 15 minuten voor de start van de eerste heat bekend 
worden gemaakt.  

c. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om te weten in welke heat ze deelnemen en moeten zelf 
zorgen dat zij op tijd zijn. De deelnemers worden alleen beoordeeld tijdens de officiële heattijd.  

d. De heatvolgorde en deelnemers zullen worden weergegeven op het ONB.  
e. Tijdsprocedure(X) vermeld op het ONB. 

- Rood op: X-15 minuten (voorbeeld tijden) (Geluidssignaal) 
- Rood neer: Geel op X-11 minuten 
- Geel neer:  X-10 minuten 
- Groen op: Start heat 10 minuten (Geluidssignaal) 
- Laatste minuut heattijd geen vlag! 
- Rood op: einde heat X-15 minuten (Geluidssignaal) 
- Rood neer Geel op X-11 minuten 
- Geel neer X-10 minuut 
- Groen op start heat X 

f. Na het einde van de heat dienen de deelnemers zich onmiddellijk uit het wedstrijdgebied te 
verwijderen. 

g. Officiële wedstrijdsignalen 
- Rode vlag (start procedure heat) 
- Gele vlag (1 minuut voor start volgende heat) 
- Groene vlag (start van de heat) 
- Rood geblokte vlag (Uitstel vlag) 
- Blauw geblokte vlag (afbreek vlag) 

 
8. Afbreken van een heat 

a. Indien door omstandigheden een heat wordt afgebroken of wordt uitgesteld, zal een blauw/wit 
geblokte vlag worden getoond met een repeterend (3 x kort) geluidssignaal. 
 

9. Wedstrijdgebied 

a. Het wedstrijdgebied wordt aangeduid door middel van een viertal boeien. Op het land kunnen 
deze eventueel vervangen worden door alternatieve markeringen die vanaf het water duidelijk 
zichtbaar zijn.  

b. In dit gebied mogen alleen deelnemers die aan een heat bezig zijn zich bevinden. 
c. Deelnemers worden alleen beoordeeld wanneer zij in het wedstrijdgebied varen. Een sprong die is 

afgezet en geland binnen het wedstrijdgebied telt mee. Beslissingen bij twijfel hieromtrent vanuit 
de jury vormen geen grond voor een verzoek tot herstel.   

d. Deelnemers die geen heat varen, maar zich toch in het wedstrijdgebied bevinden (dus die niet aan 
10b voldoen) kunnen worden uitgesloten van verdere deelname. 

 

 
  



 
 

 

10. Voorrangsregels 
 
 Wanneer een deelnemer voorrang verleent houdt dit in dat de andere deelnemer zijn koers 

kan varen zonder dat deze daar aanvullende acties voor hoeft te ondernemen. Ook betekent 
dit dat wanneer de deelnemers elkaar overlappen op dezelfde koers dat de benedenwindse 
deelnemer van koers kan veranderen in beide richtingen zonder direct contact te maken met 
de bovenwindse deelnemer.  

 De koers die een deelnemer heeft wordt bepaald vanaf loefzijde (windwaarts), dus met de 
wind in de rug. De koersen zijn stuurboord (varend op een bi-directioneel board staat heeft hij 
de linkerhand richting de vaarrichting en de kite over de stuurboord boeg) en bakboord 
(varend op een bi-directioneel board staat het rechterhand richting de vaarrichting en de kite 
over de bakboord boeg).  
 

a. In de branding (gebied met brekende golven) geldt dat een binnenkomende (varend richting de 
kustlijn/het strand) deelnemer geeft voorrang aan een uitgaande (varend vanaf de kust) 
deelnemer. Wanneer beide deelnemers geen binnenkomende of uitgaande koers hebben omdat 
zij langs de kunstlijn varen (bij on-shore en off-shore wind) óf zij varen achter de branding, dan 
heeft degene met een bakboordkoers voorrang op degene met stuurboordkoers.  

b. Wanneer twee deelnemers tegelijk op dezelfde golf binnenkomen, dan heeft degene die de golf 
bezit voorrang op de andere deelnemer. De eerste deelnemer die richting de kust vaart direct voor 
een golf, bezit deze golf. Wanneer het niet mogelijk is dit vast te stellen heeft de deelnemer aan de 
zijde waar de wind vandaan komt de golf in bezit.  

c. Een deelnemer die, in dezelfde richting en niet op een golf, achter een andere deelnemer vaart 
waarbij het board van de deelnemer volledig achter het board van de deelnemer ervoor is, moet 
voorrang verlenen aan de voorste deelnemer. Wanneer een deelnemer inhaalt, moet deze ook 
voorrang verlenen aan degene die hij inhaalt.  

d. Een deelnemer in transitie is een deelnemer die van koers wijzigt. Deze deelnemer moet voorrang 
geven aan andere deelnemers. Wanneer twee deelnemers tegelijk in transitie zijn, dan moet 
degene die bij de andere deelnemer aan zijn bakboordzijde is, of degene die achter is, voorrang 
verlenen.  

 
11. Hulp van buitenaf 
 

a. Een deelnemer mag gebruik maken van hulp van maximaal één assistent wanneer de deelnemer te 
voet hoogte wil winnen op het strand.  

b. Een assistent mag een deelnemer van vervangend materiaal voorzien indien nodig. Een kite mag 
niet over worden gegeven wanneer deze vliegt.  

c. De assistent mag nooit andere deelnemers hinderen. De deelnemer is hierbij eind-
verantwoordelijk. Indien de assistent stoort kan de deelnemer hiervoor gestraft worden.   

 
12. Protest 

a. Een protest kan alleen ingediend worden bij de wedstrijdleider door de rider of een 
teamvertegenwoordiger. Dit mag mondeling aangekondigd worden. 

b. Het protest moet geschreven zijn met opgaaf van reden(en). 
c. Het protest moet binnen 10 minuten na afloop van de betreffende heat zijn ingeleverd bij de 

wedstrijdleider.  
d. Er kan geen protest ingediend worden tegen een beslissing van de jury en of windcondities. 
e. Het protestcomité mag bewijs verzamelen op elke manier die zij noodzakelijk acht. 

  



 
 

 

f. De procedure is als volgt: (1) Protest is conform artikel 12a en b schriftelijk kenbaar bij het 
protestcomité binnen de in 12c gestelde termijn. (2) Het protestcomité informeert de persoon 
waartegen protest is ingediend door via de intercom/persoonlijk te vragen of de persoon zich kan 
melden bij de jurytoren. (3) Aansluitend (ten hoogste 60 minuten na indienen protest) belegd het 
protestcomité een bijeenkomst waar de betrokken worden verhoord. De partijen mogen hierbij 
beperkt met elkaar in discussie onder leiding van voorzitter van het protestcomité. Het 
protestcomité mag aanvullende getuigen uitnodigen bij de bijeenkomst (4) De beslissing die het 
protestcomité maakt wordt uitsluitend mondeling bekend gemaakt.  
 

13. Veiligheid 

a. De wedstrijdleiding bepaalt of het veilig genoeg is om de wedstrijd te starten. 
b. Alle kites moeten voorzien zijn van een goed werkend veiligheidssysteem, dit wil zeggen dat kites 

niet mogen wegwaaien bij een crash tijdens een heat. Dit wordt gecontroleerd door de 
wedstrijdleiding. 

c. Het is verboden te springen op het strand met welke windrichting dan ook. 
d. Wie niet voldoet aan de in 13B en 13C gestelde veiligheidseisen wordt uitgesloten van deelname 

aan de wedstrijd. 
e. Wie zijn kite verliest tijdens zijn heat is direct uitgeschakeld, de tricks die tot dan toe zijn 

vastgelegd. Wanneer dit gebeurt tijdens de single eliminatie of eerste ronde ronde van een dingle 
gaat de rider naar het verliezers gedeelte van de double eliminatie of verliezers ronde van de 
dingle. Als blijkt dat de kite is verloren door nalatigheid van de deelnemer behoudt de organisatie 
zich het recht de deelnemer te diskwalificeren.  

f. Deelnemers moeten goed opletten voordat ze gaan springen of er geen deelnemers varen waar ze 
mee in aanraking kunnen komen, mocht dit toch gebeuren dan is de springende rider direct 
uitgeschakeld.  

g. Een deelnemer die op het strand land na een sprong kan worden gediskwalificeerd. 

14. Uitsluiting van deelname 
 
a. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van verdere deelname van de 

competitie met opgaaf van reden. Deze beslissing kan niet worden aangevochten. Onder de 
redenen vallen de punten als beschreven in 14b tot en met 14e. Deze punten gelden gedurende de 
gehele competitiedag. 

b. De deelnemer wordt door de jury beoordeeld als onvoldoende ervaren om veilig te kunnen 
deelnemen aan de competitie. 

c. De deelnemer brengt met onverantwoord gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar. 
d. De deelnemer gedraagt zich onbehoorlijk naar toeschouwers, media, andere deelnemers, de 

organisatie of de jury/wedstrijdleiding. 
e. De deelnemer is onder invloed van verdovende middelen. 
f. Daarnaast kunnen personen bij het (herhaaldelijk) niet voldoen aan de regels gesteld in dit 

reglement worden uitgesloten. 

 
 


