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Centrale Controle Wedstrijddocumentatie

● Staat evenement op Wedstrijdkalender? Indien niet, dan aanmelden via 
wedstrijdsport@watersportverbond.nl

● Ca 1 week voor evenement ontvangt OA (data conform details op Wedstrijdkalender) mail (zie bijlage 1) ter 
aanmelding deelnemers (controle template ook beschikbaar via watersportverbond.nl, zie bijlage 2)

● Na verwerking (veelal binnen 24 uur) ontvangt OA mededeling aan deelnemers ter plaatsing op Notice
Board (zie bijlage 3)

● Updates van deze mededeling zijn op aanvraag beschikbaar, tijdens het evenement aangeschafte licenties / 
certificaten worden verwerkt in het overzicht

● Een deelnemer kan via MijnWatersportverbond (ook beschikbaar op mobiele telefoon), onder 
‘wedstrijddoumentatie’, aantonen dat er een certificaat of licentie actief is. Aangemelde lidmaatschappen 
zijn beschikbaar onder ‘Lidmaatschappen’

● Zolang een deelnemer niet voldoet aan de wedstrijddocumentatieplicht, dan moet deze uit de uitslagen 
worden verwijderd, immers geen reguliere inschrijving

● Deelnemers worden na afloop van het evenement door het Watersportverbond nogmaals aangeschreven 
(indien email adres bekend) om alsnog aan documentatie plicht te voldoen (zie bijlage 5-8)

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie
https://www.watersportverbond.nl/kalender
https://www.watersportverbond.nl/kalender
https://www.watersportverbond.nl/media/ox2ftkng/02-wedstrijddocumentatie-template-wed-org-ver-master-2021.xlsx
https://watersportverbond.force.com/leden/s/login/


Bijlage 1: Email aan OA

Aan: OA

Betreft: Controle Licentie-, certificaat en lidmaatschap aankomende wedstrijd

Geachte wedstrijdorganisatie,

Volgens de wedstrijdkalender organiseert u binnenkort wedstrijden onder de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

Ervan uitgaande dat de licentie-, certificaat- (indien van toepassing, zie klassenvoorschriften) en lidmaatschapsplicht conform de 
RvW omtrent wedstrijd documentatie op uw evenement van toepassing zijn, wijzen wij u graag op de mogelijkheid om de controle 
daarop uit te laten voeren door het Watersportverbond.

Hierdoor kunnen uw vrijwilligers/officials weer tijd vrij maken voor andere wedstrijdorganisatie gerelateerde zaken.

Mochten er in het hieronder beschreven proces naar uw mening verbeteringen nodig of mogelijk zijn, dan horen we dat graag via
wedstrijdsport@watersportverbond.nl. Zodoende kunnen we e.e.a. beter laten aansluiten op de manier van werken van de diverse 
organisaties.

Om gebruik van de controlemogelijkheid te maken vragen wij u een deelnemerslijst in excel of .csv formaat met in ieder geval de 
hieronder genoemde velden (zie bijlage 2) met ons te delen via wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Het relatienummer van bestaande licentiehouders zal wellicht niet in alle gevallen bij u bekend zijn. Deze faciliteert wel de
controlemogelijkheden. Indien u voor aanvang van de wedstrijden de deelnemerslijst nog niet compleet heeft, dan ontvangen wij
deze graag achteraf alsnog ter complementering van onze administratie.

In reactie op uw deelnemerslijst ontvangt u van ons een te printen format retour  ter publicatie op het notice board.

Indien u zelf de controle ter hand wilt nemen, wijzen wij u er wel op dat we de gegevens van uw deelnemers met u kunnen delen, 
maar dat er vanwege privacy-redenen (AVG) geen generiek bestand wordt gedeeld.

https://www.watersportverbond.nl/kalender/wedstrijden
https://www.watersportverbond.nl/media/8d8a74f3c209abe/regelboek-eng-nl-watersportverbond.pdf
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-zeilen
mailto:wedstrijdsport@watersportverbond.nl
mailto:wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Bijlage 2: Voorbeeld aanmelden deelnemers
naam wedstrijd datum 1e race klasse categorie zeil nr Relatie nr naam verantw.pers. j/n

Event xxx 1-1-20 470 U18 927 103965 voorbeeld naam (verantw. pers) j

Event xxx 1-1-20 470 U18 927 18234 voorbeeld naam(bemanning) n

Event xxx 1-1-20 IRC IRC 2 18 258161 voorbeeld naam (verantw. pers) j

Event xxx 1-1-20 IRC IRC 2 18 4097273 voorbeeld naam(bemanning) n

Event xxx 1-1-20 IRC IRC 2 18 13 voorbeeld naam(bemanning) n

Event xxx 1-1-20 ORC ORC Double Handed 10018 R-1218332 voorbeeld naam (verantw. pers) j

Event xxx 1-1-20 ORC ORC Double Handed 10018 R-1265877 voorbeeld naam(bemanning) n

Event xxx 1-1-20 12-voetsjol 145 4071656 voorbeeld naam (verantw. pers) j

Event xxx 1-1-20 12-voetsjol 145 R-0001239 voorbeeld naam(bemanning) n

Event xxx 1-1-20 Solo 145 R-013678 voorbeeld naam (verantw. pers) j

Event xxx 1-1-20 Finn Master 145 R-013678 voorbeeld naam (verantw. pers) j



Bijlage 3: Email aan OA

Aan: OA & KO(‘s)

Betreft: Niet gevalideerde licentie, certificaat en/of bewijs van lidmaatschap

Beste wedstrijdorganisatie,

Dank voor de deelnemerslijst. Fijn dat we deze van u mogen ontvangen en samen de controle effectief en efficiënt uit 
kunnen voeren.

Waar nodig hebben we uw lijst omgezet naar het voor ons gewenste format. Voor deelnemers waarvan het 
Watersportverbond relatienummer niet of niet correct is opgegeven, kan de validatie niet automatisch uitgevoerd 
worden en komt de persoon mogelijk als niet-gevalideerd voor in bijgaand overzicht (de velden gevonden licentie, 
certificaat en lidmaatschap zijn in dat geval blanco).

Wij verzoeken u bijgaand overzicht(zie bijlage 4) als mededeling op het mededelingenbord te plaatsen. Is het 
evenement al afgelopen, dan is dit uiteraard niet meer mogelijk. De tekst op het overzicht spreekt voor zich, maar 
voor (overige) vragen kunt u altijd contact opnemen met of doorverwijzen naar 
wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Na afloop van het evenement zullen we nogmaals de deelnemers lijsten controleren en alsdan zeilers met nog niet 
gevalideerde wedstrijd documentatie rechtstreeks aanschrijven.

Met vriendelijke groet, best regards,

mailto:wedstrijdsport@watersportverbond.nl


Bijlage 4: Voorbeeld mededeling aan deelnemers via 
Notice Board



Bijlage 5, Email aan deelnemer / geen licentie

Beste wedstrijdzeil(st)er,

Dit jaar heeft u, volgens opgaaf van de wedstrijdorganisatie, deelgenomen aan een zeilwedstrijd onder de 
Regels voor Wedstrijdzeilen. Onderdeel van deze regels is een licentie plicht.

Bij de meest recente update van onze bestanden, kunnen wij helaas (nog) niet valideren dat u hieraan heeft 
voldaan. Wellicht is dit een gevolg van het niet correct opgeven van uw Watersportverbond-relatienummer. 
Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen we nog graag uw relatienummer.

Om aan de licentieverplichting te voldoen:

U kunt een licentie aanschaffen via MijnWatersportverbond.nl -> webshop. Lukt het inloggen niet, neem dan 
contact op met Wedstrijdsport@watersportverbond.nl

Meer detail omtrent de regelgeving kunt u terugvinden op onze website.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over deze mail? Neem  gerust contact met mij op.

mailto:Wedstrijdsport@watersportverbond.nl
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-zeilen


Bijlage 6, Email aan deelnemer / geen lidmaatschap

Beste wedstrijdzeil(st)er,

Dit jaar heeft u, volgens opgaaf van de wedstrijdorganisatie, deelgenomen aan een zeilwedstrijd onder de 
Regels voor Wedstrijdzeilen. Onderdeel van deze regels is een lidmaatschap plicht voor de verantwoordelijke 
persoon aan boord.

Bij de meest recente update van onze bestanden, kunnen wij helaas (nog) niet valideren dat u hieraan heeft 
voldaan. Wellicht is dit een gevolg van het niet correct opgeven van uw Watersportverbond-relatienummer. 
Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen we nog graag uw relatienummer.

Om aan de lidmaatschaps verplichting te voldoen:

U kunt zich aanmelden als lid bij een van de bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen. Zie ook: 
www.watersportverbond.nl

Meer detail omtrent de regelgeving kunt u terugvinden op onze website.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over deze mail? Neem gerust contact met mij op.

https://www.watersportverbond.nl/over-ons/verenigingen
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-zeilen


Bijlage 7, Email aan deelnemer / geen certificaat

Beste wedstrijdzeil(st)er,

Dit jaar heeft u, volgens opgaaf van de wedstrijdorganisatie, deelgenomen aan een zeilwedstrijd onder de 
Regels voor Wedstrijdzeilen. Onderdeel van deze regels is een certificaat plicht, indien zo vereist in de 
Klassenvoorschriften.

Bij de meest recente update van onze bestanden, kunnen wij helaas (nog) niet valideren dat u hieraan heeft 
voldaan. Wellicht is dit een gevolg van het niet correct opgeven van uw zeilnummer. Mocht dit het geval zijn, 
dan ontvangen we nog graag uw zeilnummer dat toebehoort aan de romp waarmee u gevaren heeft.

Sinds 2020 worden de certificaten voor eenheidsklassen automatisch verlengd zonder kosten. Koopt u echter 
een andere boot, dan dient u hiervoor een nieuw certificaat aan te vragen, indien zo gesteld in de 
klassenvoorschriften.

Om aan de certificaatverplichting te voldoen:

U kunt een certificaat aanvragen door een mail te sturen aan Wedstrijdsport@watersportverbond.nl

Meer detail omtrent de regelgeving kunt u terugvinden op onze website.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over deze mail? Neem gerust contact met mij op.

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/klassen-zeilen
mailto:Wedstrijdsport@watersportverbond.nl
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-zeilen


Bijlage 8, Email aan deelnemer / bemanning zonder 
licentie

Beste wedstrijdzeil(st)er,

Dit jaar heeft u, of een boot waarvan het certificaat op uw naam staat, volgens opgaaf van de 
wedstrijdorganisatie, deelgenomen aan een zeilwedstrijd onder de Regels voor Wedstrijdzeilen. Onderdeel van 
deze regels is een licentie plicht.

U was tijdens deze wedstrijd de verantwoordelijke persoon aan boord, dan wel de bij ons geregistreerde 
certificaat houder.

Bij de meest recente update van onze bestanden, kunnen wij helaas (nog) niet valideren dat uw bemanning aan 
de licentie plicht heeft voldaan. Wellicht is dit een gevolg van het niet correct opgeven van hun 
Watersportverbond-relatienummer. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen we nog graag dit relatienummer.

Om aan de licentieverplichting te voldoen:

Men kan een licentie aanschaffen via MijnWatersportverbond.nl -> webshop. Lukt het inloggen niet, dan kan 
men contact opnemen met Wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

Meer detail omtrent de regelgeving kunt u terugvinden op onze website.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over deze mail? Neem gerust contact met mij op.

mailto:Wedstrijdsport@watersportverbond.nl
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie-zeilen

