
WEDSTRIJD PLANNEN 2021 
Het alweer bijna 19 jaar gelden dat de NVW is opgericht na een fusie tussen de IMCO en de 

Nederlandse Funboard Klasse. In al die jaren hebben we nog nooit zo’n vreemd jaar gehad als in 

2020. 

Gelukkig hebben we ondanks alle COVID-19 maatregelen in de meeste klassen die door de NVW 

worden vertegenwoordigd de geplande Nederlandse Kampioenschappen kunnen varen. Alleen het 

NK Freestyle is niet doorgegaan en hebben we dit jaar geen titel aan kunnen uitgeven. 

Met jullie hopen we dat volgend jaar een normaler jaar met kleinere beperkingen zal worden. 

Met de werkgroep wedstrijden zijn we al druk bezig geweest met de plannen voor 2021 in de klassen 

Foiling, Raceboard en Slalom. Daarnaast zijn we in overleg met Surfcentrum Brouwersdam om te 

kijken naar een mogelijk alternatief voor het NK Freestyle in 2021. Er zijn daar al wat ideeën voor die 

nog verder moeten worden uitgewerkt. 

DATUMS 
Voor Foiling, Raceboard en Slalom zal het programma nagenoeg hetzelfde zijn als afgelopen jaar was 

geplant. 6 wedstrijddagen voor Foiling en Raceboard en 3 weekenden voor Slalom. Ook dit jaar zullen 

we weer samenwerken met de Windsurfer LT klasse. De wedstrijddatums zijn nog even onder 

voorbehoud: 

25 april Foil/Raceboard 

8-9 mei Slalom 

16 mei Foil/Raceboard 

13 juni Foil/Raceboard (Deze wedstrijd wordt 
door het Verbond georganiseerd 

3-4 juli Slalom 

11 juli Foil/Raceboard 

12 september Foil/Raceboard 

17 oktober Foil/Raceboard 

23-24 oktober Slalom 

 
Voor Freestyle hebben we nog geen datums 

Bij het vaststellen van deze datums is zoveel mogelijk rekening gehouden met de internationale 

kalender zoals die momenteel bekend is. Alleen 13 juni valt samen met het EK Slalom in Sardinie. Dit 

is niet te voorkomen omdat we onze wedstrijd dan houden tijden het NK olympische klassen in 

Medemblik dat in dit weekend zal worden gehouden. 

De kalender met de wedstrijden die momenteel bekend zijn kun je vinden op de NVW site bij 

wedstrijddocumenten. kalender 2021 



LOCATIES 
De locatie voor Foiling en Raceboard zullen net als afgelopen jaar Medemblik, Aalsmeer en Almere 

zijn. Voor Slalom kijken we naar Amstelmeer, Lelystad en Grevelingendam. Freestyle zal worden 

gehouden bij zeil- en surfcentrum Brouwersdam 

FORMATS 
De formats voor Foiling en Raceboard blijven hetzelfde. Alleen voor slalom komt er een belangrijke 

wijziging in het format. Net als afgelopen jaar zullen we een windlimiet aanhouden van 11 knopen, 

maar tijdens het NK slalom zal het gebruik van een foil mogelijk zijn. Dit betekent dat je tijdens de 

wedstrijd zelf mag kiezen om met vin of foil te varen. Tussen de wedstrijden mag er ook gewisseld 

worden. In Duitsland heeft men afgelopen jaar al met dit format gevaren en positieve reacties gehad. 

Omdat een aantal deelnemers nog niet in het bezit is van een foil is besloten om de windlimiet op 11 

knopen te houden zodat ook deelnemers die alleen een vin hebben de wedstrijd op een normale 

manier kunnen varen. 

Net als vorig jaar zal er een “low wind” wedstrijd worden gevaren als de windlimiet van 11 knopen 

niet worden gehaald. Voor deze “low wind” wedstrijd zal een apart klassement worden gemaakt. 

Voor het NK Freestyle zijn we samen met zeil- en windsurfcentrum Brouwersdam aan het kijken naar 

een mogelijk om het NK op een andere manier te organiseren. 

Laten we hopen dat in het tweede kwartaal van 2021 als we weer met de wedstrijden gaan beginnen 

COVID-19 beter onder controle is. 


