INFO ZEILNUMMERS
Om te kunnen worden herkend tijdens de wedstrijden is het belangrijk dat je een goed leesbaar uniek zeilnummer in
je zeil hebt. Alleen zo kan de wedstrijdorganisatie je immers noteren op de finishlijn en je een finishplaats geven in
de uitslag.
Een zeilnummer moet aan verschillende eisen voldoen qua afmeting, leesbaarheid en plaats in het zeil. In appendix
G van de Regels voor Wedstrijdzeilen vind je de details.

Afmeting:
De afmetingen zijn voorgeschreven in de wedstrijdregels van World Sailing
Hoogte minimaal:
230 mm
Afstand tussen de cijfers en letters:
45 mm
De achtergrond is aan alle zijden 30 mm groter dan het nummer.

Leesbaarheid:
Het zeilnummer moet in zwarte cijfers en letters op een witte ondergrond staan of in witte cijfers en letters op een
zwarte ondergrond. De cijfers en letters moeten van het lettertype Helvetica zijn of gelijkwaardig. Tussen de land
code (NED voor Nederland) en het nummer moet een liggend streepje staan. Voorbeeld:

NED - 123
Plaats in het zeil:
De zeilnummers moeten aan beide zijden van het zeil staan met de
achterkanten tegen elkaar.
De exacte plaats is op een derde van het achterlijk gemeten van boven.
De sticker met de evenement sponsor moet in de baan boven de giek
worden geplaatst. De rest van het zeil is vrij voor persoonlijke sponsors en
dergelijke.

Hoe kom je aan een uniek nummer:
Vanaf 1 maart 2020 worden de zeilnummers door de NVW uitgegeven. Als je een nieuw zeilnummer wilt hebben of
je bestaande zeilnummer wilt wijzigen en je bent in het bezit bent van een wedstrijdlicentie (zeil/surf/kite) van het
Watersportverbond kan je dat door dit aan te vragen via info@wedstrijdsurfen.nl
Bij deze aanvraag de volgende informatie verstrekken:
1. Vraag je voor het eerst een zeilnummer aan of wil je jouw huidige zeilnummer veranderen
2. Heb je al een wedstrijdlicentie van het Watersportverbond? Wat is het relatienummer dat daarop staat?
3. Als je je huidige zeilnummer wilt wijzigen, opgeven waarom je dat wilt en eventueel aangeven waarom je
vindt dat je voor een laag/lager nummer in aanmerking denkt te komen.
4. Als je voorkeur hebt voor een nog niet uitgegeven nummer, graag aangeven welk nummer je wilt hebben.
5. Je voor- en achternaam. Deze zullen we in de lijst met uitgegeven zeilnummers publiceren op onze website.

Uit welke nummers kan ik kiezen:
Als je een laag zeilnummer wilt hebben moet je aan een aantal eisen voldoen
Zeilnummer
NED-1 tot en met NED-10
NED-11 tot en met NED-50
NED-51 tot en met NED-100
NED-101 en hoger

Vereiste
Een wereldtitel in een internationale surfklasse
op je naam
Veelvuldig te hebben deelgenomen aan EKs of
WKs van een internationale surfklasse
Veelvuldig te hebben deelgenomen aan de NKs
surfen
Geen beperkingen

Jaarlijks wordt de lijst met uitgeven zeilnummers opgeschoond door hem te vergelijken met de door het
Watersportverbond uitgegeven wedstrijdlicenties. Als iemand geen wedstrijdlicentie heeft vervalt het zeilnummer
en kan deze opnieuw worden uitgegeven. Als je jouw zeilnummer dus wilt behouden moet je jouw wedstrijdlicentie
dus op tijd verlengen!

Hoe lang is een zeilnummer geldig
Hoewel er in principe geen beperking is op de geldigheid van een zeilnummer willen we voorkomen dat nummers
eeuwig bezet blijven door surfers die geen wedstrijden meer varen. Jaarlijks worden daarom de zeilnummers
vergeleken met de uitgegeven wedstrijdlicenties van het Watersportverbond. Als er geen licentie is uitgegeven aan
de eigenaar van een zeilnummer vervalt het zeilnummer en kan dit opnieuw worden uitgegeven.

Hoe kom ik aan de nummers:
Je kunt ze natuurlijk zelf knippen en plakken. Let er dan wel op dat ze aan de eisen voldoen. Het is ook mogelijk de
nummers kant en klaar te bestellen. Zie bijvoorbeeld: zeilnummers bestellen

Wat gebeurt er als ik geen goed zeilnummer heb op een wedstrijd:
Zonder goed zeilnummer ben je slecht herkenbaar voor de wedstrijdleiding. Met name op de finishlijn is het
natuurlijk erg vervelend voor je als je niet wordt herkend en niet wordt genoteerd op de finishlijst. Je hebt de hele
wedstrijd dan immers voor niets gevaren.
Veel wedstrijdcomités willen de uitslag in dergelijke gevallen ook niet aanpassen omdat het een fout van jezelf is en
niet van het wedstrijdcomité.
Bij veel wedstrijden is het daarnaast gebruikelijk dat je strafpunten krijgt voor een onjuist of slecht leesbaar
zeilnummer.

Zorg er daarom voor dat je zeilnummer voor elkaar is. Dat bespaart je een hoop gedoe en
teleurstelling na afloop van de wedstrijd!

