
 

 

Spirouklasse - Juniors 2022 

 
De Spirouklasse heet de juniors 2022 en hun ouders welkom!  

 

Hieronder vinden jullie de essentiële informatie om het zeilseizoen goed te kunnen starten. 

Als je nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om een mailtje te sturen naar de klasse 

(spirouclass@gmail.com). Wij zullen je vragen met plezier beantwoorden.  

 

De boot – de aanhangwagen – de strandkar 

 

Een Spirou is een lichte boot (ongeveer 45 kg) die ook heel kwetsbaar is. De boot is 2,70m 

lang en 1,35m breed. Hij kan gemakkelijk op een standaard aanhangwagen getransporteerd 

worden. Het is ook mogelijk om de boot op de dakdragers van de wagen te vervoeren.  

 

Het merendeel van de masten bestaat uit 2 delen, waarbij het langste deel 2,50m is.  

De masten uit 1 deel zijn 4,51m lang.  

 

Een strandkar is handig, maar niet noodzakelijk. Als je een tweedehands Spirou koopt, is er 

vaak een strandkar bij.  

 

De boten van de klasse worden op zaterdag 5 maart bij WVD Mechelen verdeeld en 

toevertrouwd aan de juniors. De juniors leren de boot die dag optuigen en kunnen hem ook 

al eens uitproberen. Zaterdagavond kunnen de boten ter plaatse blijven, maar op zondag 

moet iedereen na de wedstrijd de boot meenemen.  

 

Elke junior krijgt een peter of meter die de junior met raad en daad bij kan staan.  

 

 

Licentie en inschrijving in de klasse  

 

Om aan wedstrijden te kunnen deelnemen, moet je een wedstrijdlicentie hebben en dien je 

lid te zijn van de Spirouklasse.  

 

Een wedstrijdlicentie van de WWSV kan je via je zeilclub krijgen. 

(https://www.wwsv.be/Info-verzekeringen/wwsv-licentie). Ben je nog geen lid van een 

zeilclub, dan moet je een club zoeken en je aansluiten.  

 

Om lid te worden van de klasse, moet je het lidgeld naar de rekening van de klasse 

overschrijven (BE41 9730 3440 3510). 

 

 

Uitrusting 

 

De enige echt essentiële uitrusting is een reddingsvest. Deze is verplicht op het water, en in 

verschillende clubs, ook op de pontons.  
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De weercondities op het water kunnen soms extreem zijn, zeker in het begin en op het einde 

van het seizoen.  

 

Daarom is het sterk aangeraden om volgende zaken te voorzien: 

- Een droogpak, waaronder je ski-ondergoed kan dragen 

- zeilhandschoenen, muts, zeillaarsjes, zonnebril met beveiliging (naargelang het weer) 

- een helm, te gebruiken tijdens stages of wedstrijden met sterke wind (te koop bij Optiteam 

Antwerpen) 

- een hoosvat  

- een zeilhorloge 

- een windvaantje 

- een drinkfles 

 

We raden ook aan om alle uitrusting te markeren met de naam van de zeiler of het 

zeilnummer. 

 

De wedstrijd 

 

De kalender met de wedstrijden en stages is beschikbaar op de website van de klasse 

(www.spirouclass.be).  

 

De meeste wedstrijden duren één dag. Meestal starten ze rond 10u en eindigen ze rond 17u. 

Bij de wedstrijden van 2 dagen is er 1 uitslag die de resultaten van de 2 dagen weergeeft.  

 

Enkele dagen voor de wedstrijd wordt een NOR (Notice Of Race) op de Spirou website 

geplaatst. Hierin staan de inschrijvingsprijs, start- en einduur, regels die van toepassing zijn 

en nuttige info, zoals de mogelijkheid om het al dan niet ter plaatse eten te kunnen bestellen.  

 

Het vertrekuur is steeds “op het water”. Je moet ongeveer 1u tellen tussen aankomst in de 

club en effectief op het water zijn.  

Om je voor een wedstrijd te kunnen inschrijven is het noodzakelijk om je WWSV 

licentienummer bij te hebben (deze staat op de lidkaart). 

 

De regels die nageleefd moeten worden tijdens de wedstrijd zijn de  

“2021-2024 World Sailing Racing Rules of sailing”  

 (https://www.sailing.org/documents/racing-rules.php ) 

 

 

Voor de zeilers: een samenvatting van de te kennen regels voor de eerste wedstrijd, vind je 

in bijlage van dit document.  

Voor de ouders: we willen je graag attent maken op regel 41: hulp van buitenaf. “Een boot 

mag geen hulp krijgen van een externe bron […]”.  

Deze regel is van toepassing op boten “in de wedstrijd” en dit gaat over fysieke hulp, maar 

ook over mondelinge communicatie.  

 

Op het moment van de inschrijving krijgen de zeilers de wedstrijdbepalingen met daarbij 

het type parcours en de markering. Meestal wordt ook een briefing georganiseerd aan het 

begin van de wedstrijd.  
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Voor en na de westrijd 

 

Binnen de klasse hechten we heel veel belang aan de Spirousfeer. 

Op het water wil iedereen natuurlijk graag winnen, maar verlies nooit de fair play uit het 

oog. 

Naast het water, tijdens de stages en andere activiteiten hebben we steeds respect voor de 

ander en helpen we elkaar, zowel de kinderen, als de ouders.  

En vooral: vergeet je goed humeur niet! 


